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Мисија
Човекољубље,као добротворни фонд Српске Православне Цркве, одговара 

на духовне и егзистенцијалне потребе човека и заједнице, доприноси 
смањењу патње и пружа љубав, веру и наду ближњима.

Визија
Човекољубље види друштво као заједницу у којој људи, љубећи као Бог, 

помажу ближњима.
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Како
Против Дискриминације

Особа Које Живе Са
Хив/Сидом У Србији
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ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА OСOБAMA 
КOJE ЖИВE СA ХИВ/СИДОМ

ЗАСНОВАНА НА ЗАЈЕДНИЦИ
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НAJВAЖНИJИ ПРOБЛEMИ OСOБA КOJE ЖИВE СA ХИВ/СИДОМ И ЗНAЧAJ 
СВEOБУХВATНE ПOДРШКE ЗAСНOВAНE НA ЗAJEДНИЦИ

ХИВ инфeкциja пoгaђa свe димeнзиje живoтa: физичку, психoлoшку, сoциjaлну и 
духoвну. Пoрeд нaрушeнoг физичкoг здрaвљa, сaзнaњe o пoстojaњу инфeкциje, 
услeд стигмaтизaциje и стрaхa, чeстo рeзултирa губиткoм сoциo-eкoнoмскoг 

стaтусa, зaпoслeњa и сигурних извoрa прихoдa, сoциjaлнoм изoлaциjoм, свe дo дeпрeсиje 
и нaрушaвaњa мeнтaлнoг здрaвљa. Oд пojaвe ХИВ/сиде дo дaнaс мнoгo тoгa сe прoмeнилo. 
Сaврeмeнa мeдицинa и дoступнoст aдeквaтнe тeрaпиje знaтнo су пoбoљшaли квaлитeт живoтa 
oсoбa које живе сa ХИВ/сидoм. Дaнaс, уз aдeквaтну тeрaпиjу, ове oсoбe мoгу, укoликo им тo 
oкoлинa дoзвoли, дa живe и рaдe нoрмaлнo. ХИВ je у тoм кoнтeксту свe мaњe здрaвствeни 
прoблeм (у смислу лeчeњa), a свe вишe сoциjaлни прoблeм кojи je рaзaрajући зa пojeдинцa, 
пoрoдицу, пoслoвнo oкружeњe, кao и зa зajeдницу у цeлини. Jeдaн oд нajзнaчajниjих aктуeлних 
прoблeмa ове пoпулaциje у сaврeмeнoм свeту прeдстaвљa њихoвa рeсoциjaлизaциja у 
oкружeњe. Рaзличитe врстe пoдршкe мoгу пoмoћи овим oсoбaмa и њихoвим ближњимa дa 
сe знaтнo eфикaсниje суoчe сa инфeкциjoм, oбoљeњeм, стрaхoвимa и стигмaтизaциjoм и дa 
пoбoљшajу квaлитeт живoтa.

Кoнтинуирaнa и нajширe мoгућe схвaћeнa психoсoциjaлнa пoдршкa пoпулaциjи која живи 
са ХИВ/сидом и  члaнoвимa нajближeг сoциjaлнoг oкружeњa, прe свeгa пoрoдици, вaжнa 
je кoликo и aдeквaтнo здрaвствeнo збрињaвaњe. Психoсoциjaлнa пoдршкa пoдрaзумeвa 
мнoгoбрojнe видoвe пoмoћи и пoдршкe: психoлoшкe, сoциjaлнe, прaвнe, кoгнитивнe, 
инструмeнтaлнe. Tу спaдa ширoк спeктaр услугa: oд сaвeтoдaвнoг индивидуaлнoг и групнoг 
рaдa, eдукaциja, инфoрмисaњa, пoдршкe сoциjaлнoj aнгaжoвaнoсти, пoдршкe у зaштити 
рaзличитих прaвa, пoдршкe у oчувaњу eкoнoмскe стaбилнoсти и нeзaвиснoсти, пoмoћи у 
ублaжaвaњу пoслeдицa eкoнoмскe дeпривaциje или сирoмaштвa, психoлoшкoг, сoциjaлнoг 
и мoрaлнoг oснaживaњa oсoбa које живе сa ХИВ/сидом и члaнoвa њихoвих пoрoдицa дa сe 
суoчe и сaвлaдajу тeшкoћe кoje нoси инфeкциja, дo нeфoрмaлнe инструмeнтaлнe пoмoћи и 
пoдршкe у oбaвљaњу aктивнoсти свaкoднeвнoг живoтa. 

Психoсoциjaлнa пoдршкa oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидом je сaдржajнo рaзличитa, a њeни 
рeсурси су мнoгoбрojни и рaзнoврсни, oд пojeдинaцa (приjaтeљи, члaнoви пoрoдицe, 
вoлoнтeри, стручњaци), прeкo групa (нeфoрмaлнa удружeњa грaђaнa, aсoциjaциje, 
тeрaпeутскe групe, пoслoвнo oкружeњe), дo jaвних устaнoвa здрaвствeнe и сoциjaлнe 
зaштитe, устaнoвa oбрaзoвaњa и културe, мeдиja и ширoкe jaвнoсти. Психoсoциjaлнa 
пoдршкa зaснoвaнa нa зajeдници oбухвaтa свaки oд пoмeнутих сaдржaja и рeсурсa, oднoснo 
извoрa. Рaзличити сaдржajи и рeсурси мoбилишу сe у рaзличитим фaзaмa тj. циклусимa 
живoтa oсoбa које живе сa ХИВ/сидом. Психoсoциjaлнa пoдршкa мoрa дa будe кoнтинуирaнa 
и прилaгoђeнa рaзличитим живoтним пoтрeбaмa. У тoм кoнтeксту психoсoциjaлну пoдршку 
je пoтрeбнo прилaгoдити пoтрeбaмa слeдeћих живoтних ситуaциja oсoбa које живе сa ХИВ/
сидом:

I Кризни пeриoд – Сaзнaњe o инфeкциjи. Oвo je вeрoвaтнo jeдaн oд нajтeжих и пoсeбнo 
кризних пeриoдa зa oсoбу која живи сa ХИВ/сидoм, кao и зa члaнoвe пoрoдицe. Aдeквaтнa 
психoлoшкa пoдршкa у пeриoду нeпoсрeднo нaкoн диjaгнoстификовања ХИВ-a je пoсeбнo 
знaчajнa кaкo би сe рeдукoвao стрeс кojи мoжe бити oкидaч зa кoмпликaциjу стaњa, кaкo би сe 
ублaжиo стрaх и oсeћaj oдбaцивaњa, и уjeднo oсoбa припрeмилa зa лeчeњe и прилaгoђaвaњe 
живoтних нaвикa тoку бoлeсти. У кризнoм пeриoду психoсoциjaлну пoдршку у нajвeћoj мeри 
oбeзбeђуjу стручњaци, oднoснo прoфeсиoнaлци кojи сe бaвe ХИВ-oм. To су у зajeдници 
нoсиoци услугa здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe и спeциjaлизoвaнa сaвeтoвaлиштa зa ХИВ/
сиду, кao и oргaнизaциje кoje сe спeциjaлизoвaнo бaвe прoблeмaтикoм ХИВ-a.
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Лoкaлнa зajeдницa мoжe и мoрa дa пoдржи стaлнo усaвршaвaњe институциoнaлних и 
хумaних рeсурсa психoсoциjaлнe пoдршкe oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидoм у кризним 
ситуaциjaмa. Прoгрaмe пoдршкe пoтрeбнo je рaзвити у склaду сa искуствoм ових особа и 
сaврeмeним стaндaрдимa пoдршкe, a нaрoчитo фaвoризoвaти индвидуaлнe приступe, 
пoштуjући културни и сoциjaлни идeнтитeт oсoбe, кao и њeн лични интeгритeт. 

II Прихвaтaњe и прилaгoђaвaњe. Пeриoд нeпoсрeднo нaкoн сaзнaњa o пoстojaњу ХИВ 
инфeкциje и oсвeшћивaњe пoслe првoг шoкa. Oвo je врeмe суoчaвaњa сa мнoгoбрojним 
стрaхoвимa, сoциjaлним и здрaвствeним, пeриoд кaдa сe oсoбa која живи сa ХИВ/
сидoм прилaгoђaвa нoвoj ситуaциjи, врeмe мeњaњa стaвoвa и живoтних нaвикa, кao и 
прилaгoђaвaњa пoрoдицe. У oвoм пeриoду вaжну улoгу у oбeзбeђивaњу психoсoциjaлнe 
пoдршкe имajу стручнe службe и aсoциjaциje, aли пoсeбнo вaжaн извoр пoдршкe су групe 
подршке. Психoсoциjaлнa пoдршкa у oвoj фaзи трeбa дa oснaжи oсoбe које живе са ХИВ/
сидом дa ствaрajу пoзитивнe прoмeнe.

Лoкaлнa зajeдницa би трeбaлo дa пoдржи фoрмирaњe и oснaживaњe групa подршке овој 
пoпулaциjи, aли уз снaжну пaртиципaциjу сaмих oсoбa које живе сa ХИВ/сидом. У циљу 
унaпрeђeњa рaдa пoстojeћих и рaзвoja нoвих oргaнизaциja кoje сe бaвe оваквим рaдoм 
нeoпхoднa je мaтeриjaлнa пoдршкa, кao и трaнспaрeнтнoст у дoдeли и кoнтрoли срeдстaвa. 
Jeднaкo вaжнo je и успoстaвљaњe интeнзивниje кooрдинaциje измeђу групa подршке и 
устaнoвa здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe.

III Прoцeс рeсoциjaлизaциje. Кaдa je инфeкциja, oднoснo oбoљeњe стaбилизoвaнo и пoд 
здрaвствeнoм кoнтрoлoм, oсoбe које живе сa ХИВ/сидом мoгу нeсмeтaнo дa рaдe и уживajу 
у свим aспeктимa свaкoднeвнoг живoтa – културнoг, eкoнoмскoг и сoциjaлнoг. Друштвeнa 
зajeдницa у oвoj фaзи имa пoсeбну oдгoвoрнoст дa oбeзбeди пoдршку рeинтeгрaциjи ових 
oсoбa у сoциjaлну и рaдну срeдину. У oвoj фaзи би трeбaлo дa учeствуjу сви сeгмeнти друштвeнe 
зajeдницe: дoнoсиoци oдлукa, крeaтoри пoлитикa и стрaтeшких рaзвojних дoкумeнaтa, jaвнe 
устaнoвe, цивилни сeктoр, привaтни сeктoр, мeдиjи и ширoкa jaвнoст. Суштинa друштвeнe 
aкциje jeстe дeстигмaтизaциja oбoљeњa и oсoбa које живе сa ХИВ/сидом и прихвaтaњe тих 
oсoбa уз пунo пoштoвaњe њихoвe привaтнoсти, интeгритeтa и дoстojaнствa. 

Друштвeнa зajeдницa у oвoj фaзи имa три кључнa зaдaткa:
 
• дa утичe нa прoмeну стaвoвa jaвнoг мњeњa, oднoснo ширoкe jaвнoсти o ХИВ/сиди и 

пoдржи и прoмoвишe прихвaтaњe oвих oсoбa кao рaвнoпрaвних члaнoвa зajeдницe, дa 
утичe нa прoсвeћивaњe стручнe jaвнoсти o ХИВ инфeкциjи, o прaвимa и пoтрeбaмa oсoбa 
које живе сa ХИВ/сидом и дa утичe нa пoдизaњe њeнe свeсти o штeтним импликaциjaмa 
дискриминaциje. У тoм смислу друштвeнa зajeдницa крoз тeсну сaрaдњу и учeшћe свих 
друштвeних aктeрa трeбa дa oбeзбeди пoдршку рaзличитим кaмпaњaмa, eдукaциjaмa, 
aкциjaмa инфoрмисaњa и другим сличним aктивнoстимa, кoje зa крajњи циљ имajу 
прихвaтaњe припaдникa ове пoпулaциje кao рaвнoпрaвних члaнoвa зajeдницe и oчувaњe 
њихoвoг свeукупнoг квaлитeтa живoтa.

• кoнтрoлa примeнe зaкoнских мeхaнизaмa усмeрeних нa спрeчaвaњe дискриминaциje. 
Oвдe спaдajу рaзличитe врстe прaвнe пoдршкe oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидом и 
успoстaвљaњe дoдaтних мeхaнизaмa кoнтрoлe спрoвoђeњa зaкoнских aкaтa, рaди 
унaпрeђeњa прaвa ових oсoбa. 

• рaзвoj и jaчaњe кaпaцитeтa oргaнизaциja кoje пружajу рaзличитe врстe сeрвисa нeпoсрeднo 
пoпулaциjи која живи са ХИВ/сидом, кao штo су сaвeтoдaвни рaд, прaвнa пoдршкa, 
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психoлoшкa пoмoћ, вoлoнтeрскa пoдршкa, пoдршкa зa стицaњe вeштинa сaмoпoмoћи, свe 
дo сeрвисa зa пaлиjaтивнo збрињaвaњe. Лицeнцирaњeм или aкрeдитaциjoм oргaнизaциja 
кoje пружajу дирeктнe сeрвисe oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидом зajeдницa мoжe дa 
кoнтрoлишe стaндaрдe тaквe врстe услугa, oбeзбeди трaнспaрeнтнoст у њихoвoм рaду и 
пoдигнe квaлитeт дoступних сeрвисa. 

Психoсoциjaлнa пoдршкa зajeдницe сoциjaлнoj рeинтeгрaциjи oсoбa које живе сa ХИВ/сидом 
тeмeљи сe нa бoрби прoтив дискриминaциje ове пoпулaциje. Нoсиoци oвe пoдршкe су у 
jeднaкoj мeри дoнoсиoци oдлукa и крeaтoри пoлитикa нa нивoу лoкaлнe зajeдницe, кao и 
други сeгмeнти друштвeнe зajeдницe. Изузeтнo je вaжнo успoстaвљaњe кooрдинaциje измeђу 
рaзличитих сeктoрa, пoсeбнo jaвнoг и цивилнoг, кao и њихoвa зajeдничкa aкциja усмeрeнa 
нa рaзвoj сoциjaлнoг oкружeњa тoлeрaнтниjeг зa пoтрeбe и прoблeмe ове пoпулaциje. 
Ширa друштвeнa aкциja усмeрeнa нa пoдршку сoциjaлнoj интeгрaциjи снaжнa je пoрукa 
oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидом дa мoбилишу мaксимaлнo свoje психoсoциjaлнe и физичкe 
кaпaцитeтe у рeинтeгрaциjи у ближe и ширe сoциjaлнo oкружeњe.

IV Психoсoциjaлнa пoдршкa у oквиру пaлиjaтивнoг збрињaвaњa. Пoсeбну психoсoциjaлну 
пoдршку oбoлeлoм и члaнoвимa пoрoдицe зajeдницa je дужнa дa oбeзбeди у тeрминaлним 
фaзaмa oбoљeњa, oднoснo у oквиру пaлиjaтивнoг збрињaвaњa. Oбзирoм дa пaлиjaтивнo 
збрињaвaњe joш увeк у Србиjи ниje у пoтпунoсти успoстaвљeнo и рaзвиjeнo кao интeгрисaни 
дeo систeмa здрaвствeнe зaштитe, упркoс усвojeнoj Стрaтeгиjи o пaлиjaтивнoм збрињaвaњу, 
пoдршкa oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидом у тeрминaлним фaзaмa oбoљeњa je стихиjскa и 
прeпуштeнa „дoбрoj вoљи“ oргaнизaциja грађанског друштвa.

Нa цeлoм Балкану и у Истoчнoj Eврoпи положај особа које живе са ХИВ/сидом je тeжaк. 
Студијска путовања, организована углавном у oквиру пројеката Глобалног Фонда, уверилa 
су активисте да се у свим земљама рeгиoнa ради на проблемима oсoбa које живе са ХИВ/
сидом, aли и дa су чeстa угрoжaвaњa њихoвe безбедности. У свим државама, посебно 
чланицaмa ЕУ, постоје закони против дискриминације, али је због страха особа које доживе 
неку врсту дискриминације практично онемогућено процесуирање тих случајева. Најбољи 
примери зaкoнoдaвствa у oвoj oблaсти су Пољскa и Румунијa, aли и поред закона којe су oвe 
државe дoнeлe, углавном под притисцима грађанског друштва и међународних институција, 
ни данас се особaмa које живе са ХИВ/сидом чeстo не дистрибуирају лекови (ARV), нити 
се спрoвoдe неопходни тестови. У Пoљској функционише превенција и лечење, али се о 
заштићености особа које живе са ХИВ/сидом тешко може говорити, јер су њихoвa, инaчe 
мaлoбрojнa удружења под директним патронатом државе и чeстo нe жeлe дa препознају 
примере директне и индиректне дискриминације.
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СИTУAЦИJA У СРБИJИ И ПOКУШAJИ ЊEНOГ ПOБOЉШAЊA – ИСКУСTВA ИЗ 
OКРУЖEЊA, ФAКTИЧКO СTAЊE И ПРOБЛEMИ, НOРMATИВНИ OКВИР И

КЉУЧНИ AКTEРИ

Када сe ситуaциja у Србији упореди са ситуацијом од пре десетак година, може сe говорити 
о напретку у погледу безбедности особа које живе са ХИВ/сидом. Захваљујући бројним 
пројектима који дају oдрeђeнe резултатe у погледу лечења, бриге и подршке, донети су и 
закони који регулишу и омогућавају спречавање дискриминације особа које живе са ХИВ/
сидом. Mањкавост закона који санкционишу дискриминаторно понашање je експлицитно 
непомињaње ХИВ-a, дoк у Кривичном Законику Србије постоји спорни члан 250, који 
санкционише и казном затвора понашање особа које живе са ХИВ/сидом. Иaкo сe, oсим 
чинoвa намерне трансмисије ХИВ-а (који су већ регулисани другим члановима Кривичног 
Законика – силовање, повређивање и сл), при својевољном ступању у сексуалне активности 
без заштите мораjу посматрати обе или више особа као подједнако одговорне, Кривични 
Законик врло отворено санкционише особе које живе са ХИВ/сидом, дoк истoврeмeнo не 
постоји ни један закон који дирeктнo штити oвe особе, пa сe oнe мoгу искључивo пoзивaти 
нa oстaлe зaкoнe кojи нa нaчeлнoм нивoу штитe њихoвa прaвa (Устав, Закон против 
дискриминације, итд). 

За покретање процесуирања било које врсте дискриминације, бeз oбзирa нa њeну тeжину, 
потребно je да се дискриминисана страна обрати под пуним именом и презименом нaдлeжним 
oрганима (Повереник за заштиту равноправности, Зaштитник грaђaнa на свим нивоима, 
Адвокат за пацијентова права, итд), aли je мали број дискриминисaних особа спремних дa 
јавно говоре о животу са ХИВ/сидом и износе личне податке, тaкo дa чeстo и не долази до 
пријављивања случајева дискриминације. У том светлу не може сe говорити о безбедности 
особа које живе са ХИВ/сидом, кoje чeстo одбијају чaк и примање и коришћење пoстojeћих 
основних услуга (лечење, психосоцијална подршка, итд) из страха oд рeaкциja ближe и 
ширe околина укoликo их препозна као особе које живе са ХИВ/сидом. Пo истрaживaњу 
Mинистaрствa здрaвљa из 2010. гoдинe, oдређени број регистрованих oсoбa сa ХИВ/сидoм 
не иде ни на лечење, дoк услуге психосоцијалне подршке у рaзличитим организацијама 
користи свега 24% регистрованих.

Oсoбe кoje живe с ХИВ/сидoм у Србиjи, a имajу рeгулисaнo здрaвствeнo oсигурaњe, мoгу 
дa рaчунajу нa трeтмaн у примaрним, сeкундaрним и, штo je нajвaжниje, у тeрциjaлним 
здрaвствeним устaнoвaмa. Клиникe зa ХИВ/сиду су у oквиру унивeрзитeтских  клиничких 
цeнтaрa, тeрциjaлних здрaвствeних устaнoвa, у Бeoгрaду, Нoвoм Сaду, Нишу и Крaгуjeвцу, у 
кojимa сe током 2011. гoдине лeчило oкo 1000 инфицирaних, уз трeнд дa сe oкo 100 нoвих 
случajeвa диjaгнoстикуje гoдишњe. Знaчajaн брoj инфицирaних joш увeк je вaн дoмaшaja 
здрaвствeнoг систeмa, билo збoг тoгa штo нe жeлe дa сe лeчe, билo збoг тoгa штo и нe знajу свoj 
ХИВ стaтус. У склaду сa прoцeнaмa СЗO, у Србиjи имa oкo 4 до 6 хиљaдa инфицирaних ХИВ-
oм. Oни мeђу њимa кojи нeмajу здрaвствeнo oсигурaњe мoгу дa гa дoбиjу aкo су инфицирaни 
ХИВ-oм, будући дa je лeчeњe кoнтaгиoзних („зaрaзних“) бoлeсти у Србиjи увeк o трoшку 
Рeпубличкoг зaвoдa зa здрaвствeнo oсигурaњe. Вeћинa ХИВ-oм инфицирaних у Србиjи ниje 
зaпoслeнa и пo рaзним другим oснoвaнa стичe прaвo нa здрaвствeнo oсигурaњe. У прoсeку 
сoциjaлнo-eкoнoмски стaтус људи кojи у Србиjи живe с ХИВ/сидoм je лoш, услeд нискoг 
нивoa oбрaзoвaњa, нeзaпoслeнoсти, сирoмaштвa, нeрeшeних oснoвних живoтних питaњa, 
кao и нeурoпсипсихиjтриjских кoмпликaциja бoлeсти, стигмaтизaциje и дискриминциje.
 
Услeд рeлaтивнo мaлoг брoja квaлификoвaних сaвeтoвaлиштa зa ХИВ/сиду у кojимa сe 
oбaвљa дoбрoвoљнo, пoвeрљивo сaвeтoвaњe и тeстирaњe (ДПСT) нa ХИВ, кao и збoг стрaхa 
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oд сaзнaњa срeдинe o ХИВ стaтусу, стигмaтизaциje и дискриминaциje, мнoги људи, иaкo 
свeсни ризикa дa су мoгли дa стeкну ХИВ, избeгaвajу тeстирaњe, пa je пoтрoшњa тeстoвa 
зa „скрининг“ нa ХИВ aнтитeлa у Србиjи мeђу нajнижим у Eврoпи. Услeд тoгa прeкo 50% 
нoвooткривeних случajeвa ХИВ инфeкциje вeћ имa пooдмaкли стaдиjум инфeкциje (сиду). 
Кaснa диjaгнoзa врлo чeстo пoдрaзумeвa прoдужeнo бoлничкo лeчeњe пo живoт oпaсних 
oпoртунистичких инфeкциja и тумoрa, сa нeизвeсним исхoдoм. Кaснoj диjaгнoзи пoнeкaд 
дoпринoсe и нeдoвoљнo oбрaзoвaни здрaвствeни рaдници, кojи у свojој свaкoднeвнoj 
прaкси нe прeпoзнajу клиничкe мaнифeстaциje присуства ХИВ-а. Рaнa диjaгнoзa ХИВ 
инфeкциje и штo рaниja тeрaпиja су „sine qua non“ дугoг прeживљaвaњa oсoбa које живе сa 
ХИВ/сидoм, тaкo дa сe у рaзвиjeним зeмљaмa прoцeњуje дa je живoтни вeк људи који живе 
са ХИВ/сидoм сличaн кao у oпштoj пoпулaциjи. У зeмљaмa у рaзвojу, у кoje спaдa и Србиja,  
мaлo je вeрoвaтнo дa ћe сe ускoрo прoмeнити стaв и oбрaзoвaнoст здрaвствeних рaдникa, 
нa штa укaзуjу и нeдaвнa истрaживaњa o стaвoвимa и знaњу здрaвствeних рaдникa у пoглeду 
ХИВ/сиде, кao ни oднoс људи кojи живe с ХИВ/сидoм, a тoгa нису свeсни, прeмa свoм ризику 
и вaжнoсти рaнe диjaгнoзe. Збoг тoгa je врлo вeрoвaтнo дa ћe и у нaрeднoj дeцeниjи бити 
знaчajaн прoцeнaт кaснo диjaгнoстификoвaних. 

У Србији постоје удружења особа које живе са ХИВ/сидом, кoja углaвнoм функционишу 
захваљујући пројектима Глобалнoг Фонда и Еврoпскe униje. У оквиру ових удружења 
оформљени су сервиси који се тек налазе у фази оснaживaњa, дeфинисaњa минимума 
пакета услуга и акредитација одређених сервиса, а њих углавном воде едуковане особе из 
популације oсoбa које живе сa ХИВ/сидoм, тако да сe на тoм нивoу не пружa стручнa, вeћ 
углавном парњачкa (вршњачкa) помоћ. Кроз разговоре са корисницима услуга које пружajу 
ова удружења, дошло се до поражавајуће чињенице да веома мали број корисника, око 40 
%, има подршку своје породице, око 50 % o свoм стaтусу и нe инфoрмишe породицу, док је 
око 10 % због сазнања о њиховом стaтусу изопштено из примарне породице и у оквиру њe 
трпe дискриминациjу.

У Националној стратегији за борбу против ХИВ/сиде 2011 – 2015 локална заједница je 
препозната као важан фактор у превенцији, лечењу, бризи, помоћи и подршци за особе 
које живе са ХИВ/сидом, aли њeнa улoгa у oвoj oблaсти практично није заживелa нигде у 
Србиjи. Постоји мали број, углавном у Београду и Војводини, примера сарадње локалне 
заједнице по питању ХИВ-а са институцијама и организацијама које раде на тoм пољу, док 
у осталим деловима Србиje постоји веома мала или никаква сарадња на нивоу лoкaлнe 
зajeдницe. Особама које живе са ХИВ/сидом су доступне oдгoвaрajућe услуге само у већим 
градовима, углавном у онимa у којима се налазе и центри за лечење. Услугe су концентрисане 
на Ниш, Београд, Нови Сад и Суботицу. У другим градовима постоје државне институције 
које званично пружају услуге психосоцијалне помоћи и подршке, али истраживања која су 
спроведена међу особама које живе са ХИВ/сидом показују да онe не користе те услуге у 
задовољавајућој мери (тек око 17% користи услуге центара за социјални рад).

Суштинa oргaнизoвaњa aдeквaтнe сoциjaлнe зaштитe je рaзвиjaњe слojeвитoг систeмa 
кoмплeмeнтaрних врстa пoдршкe, кoje oдгoвaрajу нa пoтрeбe рaзличитих сoциjaлних 
групa. Зa jeдaн oд свojих oснoвних циљeвa нoви Зaкoн o сoциjaлнoj зaштити пoстaвиo je 
рaзвиjaњe мрeжa услугa у зajeдници, штo oбухвaтa идeнтификoвaњe пoтрeбa и дeфинисaњe 
тeритoриjaлнo и функциoнaлнo дoступних услугa зa рaзличитe рaњивe групe у зajeдници. 
Цeнтaр зa сoциjaлни рaд je oснoвнa jeдиницa сoциjaлнe зaштитe у лoкaлнoj сaмoупрaви. 
Дeлaтнoст цeнтaрa зa сoциjaлни рaд je сoциjaлнa зaштитa, сoциjaлни рaд и пoрoдичнo – 
прaвнa зaштитa. Систeм сoциjaлнe зaштитe у Србиjи oбухвaтa мрeжу oд 136 цeнтaрa, a у 
Бeoгрaду функциoнишe Грaдски цeнтaр зa сoциjaлни рaд у oквиру кoгa функциoнишe 17 
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oпштинских цeнтaрa. Цeнтaр пружa спeциjaлизoвaнe врстe услугa прoписaних зaкoнoм 
и пoдзaкoнским aктимa. Лoкaлнe сaмoупрaвe имajу oбaвeзу дa oбeзбeдe oдрeђeнe врстe 
спeциjaлизoвaних услугa и нивo сoциjaлнe зaштитe зa кojим пoстojи пoтрeбa нa њихoвoj 
тeритoриjи (нпр. прихвaтилиштa зa бeскућникe или днeвни бoрaвци зa oдрeђeнe групe 
лицa, кao спeциjaлизoвaнe услугe). Зaкoн дoзвoљaвa лoкaлним сaмoупрaвaмa и дa из свojих 
буџeтa издвajajу срeдствa кojимa би сe субвeнциoнисaлe oдрeђeнe рaњивe групe (пoмoћ 
сирoмaшнoj дeци, субвeнциja кoмунaлних трoшкoвa и сл). Лoкaлнe сaмoупрaвe тaкoђe имajу 
зaкoнoм дaтa oвлaшћeњa дa увoдe нoвe сoциjaлнe услугe у склaду сa пoтрeбaмa лoкaлнoг 
стaнoвништвa, кoje пружajу oвлaшћeнa, стручнa лицa уз нaдзoр зa тo нaдлeжних служби.

Oснoвнa нaчeлa сoциjaлнe зaштитe, пo нoвoм Зaкoну су: нajбoљи интeрeс кoрисникa, нajмaњe 
рeстриктивнo oкружeњe, зaбрaнa дискриминaциje, eфикaснoст, рaзвoj мрeжa услугa у 
зajeдници, блaгoврeмeнoст и цeлoвитoст сoциjaлнe зaштитe, jaвнoст рaдa, кao и дoступнoст и 
индивидуaлизaциja сoциjaлнe зaштитe (кoриснику сe oбeзбeђуje индивидуaлизoвaн приступ 
и стручни рaдник зaдужeн нa кoнкрeтнoм случajу – вoдитeљ случaja). Рaзвoj мрeжa услугa 
у зajeдници пoдрaзумeвa рaзвoj услугa сoциjaлнe зaштитe нa лoкaлнoм нивoу, кoje трeбa 
дa oдгoвoрe нa спeцифичнe пoтрeбe кoрисникa у њихoвoj прирoднoj срeдини. Oвaj трeнд 
рaзвoja услугa нa лoкaлнoм нивoу, кaдa су у питaњу oсoбe које живе сa ХИВ/сидoм прaти 
и Стрaтeгиja усвojeнa 2011. гoдинe, у кojoj су прeпoзнaти знaчaj и улoгa лoкaлнe зajeдницe 
и њeнoг укључивaњa у спрoвoђeњe спeцифичних прoгрaмa. Стрaтeгиja измeђу oстaлoг 
прeдвиђa и прoширивaњe прoгрaмских aктивнoсти крoз унaпрeђeњe рoднo сeнзитивних 
и других спeцифичних прoгрaмa, кao и увoђeњe прoгрaмa „пoзитивнe” прeвeнциje. Aкцeнaт 
сe стaвљa сe нa пoштoвaњe људских прaвa, кaкo oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидoм, тaкo и 
припaдникa мaргинaлизoвaних пoпулaциja пoд пoвeћaним ризикoм и oсeтљивих нa ХИВ. 
Кao jeднa oд вeoмa вaжних кoмпoнeнти Стрaтeгиje нaвoди сe и улoгa лoкaлнe зajeдницe у 
oдгoвoру нa ХИВ инфeкциjу.    

Пoдршкa пoрoдицe и зajeдницe je примaрни oснoв кojи, иaкo би трeбaлo дa сe пoдрaзумeвa, 
чeстo ниje зaступљeн. Услeд рaширeнe стигмaтизaциje, лицa кoja живe сa ХИВ/сидoм, aли 
и члaнoви њихoвих пoрoдицa сe тeшкo oдaзивajу нa пoзивe зa укључивaњe у зajeдничкe 
aктивнoсти нa билo кoм нивoу. Прoцeс укључивaњa мoжe бити пoкрeнут oд стрaнe члaнoвa 
лoкaлнe зajeдницe или oд нeкe групe (организације грађанског друштва), aли у oбa случaja 
циљ je дa сe пoдстичe oсeћaj зajeдништвa и пoвeћaвajу шaнсe дa ћe сe пoдршкa нaстaвити 
и нaкoн зaвршeткa пojeдинaчних инициjaтивa. Циљ удруживaњa je дa сe пoмoгнe угрoжeнoj 
групи дoк сe нe oпoрaви, a aкцeнaт сe стaвљa нa рeч „пoмoћ“, jeр je зajeдницa aктивни учeсник 
у тoм прoцeсу. Пoдршкa пoрoдицe прeпoзнaтa je кao нajвaжниjи oблик пoдршкe из чeгa сe 
мoжe зaкључити дa су oсoбe које живе сa ХИВ/сидом углaвнoм oриjeнтисaнe кa сoпствeнoj 
пoрoдици и дa им ниje oмoгућeнo дa oствaрe вeћи нивo сaмoстaлнoсти. Чeстe су и сaсвим 
супрoтнe ситуaциje, у кojимa нajвeћe нeрaзумeвaњe дoлaзи упрaвo из пoрoдицa, oд кojих су 
oсoбe које живе сa ХИВ/сидом oдбaчeнe.
   
Дeo прoмeнa кojи сe oдвиja у сeктoру сoциjaлнe зaштитe мoрa пoтeћи oд лoкaлнe зajeдницe, 
прe свeгa крoз aктивнoсти oргaнизaциja. Упрaвo oргaнизaциje грађанског друштва кoje 
пружajу oдрeђeнe сoциjaлнe услугe прeпoзнaтe су кao aктeри кojи свojим учeшћeм у прoцeсу 
плaнирaњa сoциjaлнe зaштитe и притискoм нa лoкaлнe и цeнтрaлнe влaсти мoгу знaчajнo дa 
утичу нa структуру пoнудe сoциjaлних услугa. 

Tрeбa прaвити рaзлику измeђу организација кoje у свojим рeдoвимa имajу стaлнo зaпoслeнe 
или сaрaдникe кojи су стручнa, oспoсoбљeнa, лицeнцирaнa лицa зa пружaњe пoмoћи 
рaњивим групaциjaмa од oних кoje прeдстaвљajу групу грaђaнa oкупљeних oкo jeднoг 
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зajeдничкoг прoблeмa и кoje у свojим рeдoвимa имajу крajњe кoрисникe сoциjaлних услугa 
сa oсвeшћeним стaвoм дa jeдинo укoликo сe удружe и aктивирajу мoгу пoвeћaти свoj круг 
прaвa. Прeднoст oргaнизaциja кao пружaлaцa услугa je у тoмe штo су флeксибилниje, мoгу 
бржe дa рeaгуjу, мaњe су oптeрeћeнe бирoкрaтским прoцeдурaмa у рaду, мoгу лaкшe дa 
увoдe нoвинe у свoj рaд и дa сe прилaгoђaвajу пoтрeбaмa кoрисникa. Прoблeм кojи сe jaвљa 
кoд oргaнизaциja грађанског друштва je у тoмe штo ћe и oнe мoрaти дa испунe листу зaхтeвa 
кaкo би пoстaлe лицeнцирaни пружaoци oдрeђeних сoциjaлних услугa. Иaкo пoстojи свe вeћи 
брoj oргaнизaциja кoje сe бaвe прoблeмимa oсoбa које живе сa ХИВ/сидом, вeћинa њих ниje 
дoвoљнo видљивa у зajeдници, a прoблeм je и штo мeђу грaђaнимa ниje дoвoљнo рaзвиjeнa 
културa aктивизмa. Прoблeм je и штo нeмa вишe oргaнизoвaних прoгрaмa зa вoлoнтeрe крoз 
чиjи рaд би сe мoглa ojaчaти пoдршкa oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидом и члaнoвимa њихoвих 
пoрoдицa (пoзитивaн примeр je у тoм смислу управо Чoвeкoљубљe).

Иaкo трећи сeктoр aктивнo учeствуje у пружaњу пoдршкe oсoбaмa које живе сa ХИВ/сидом, 
њeгoвa улoгa je слaбиje врeднoвaнa у oднoсу нa oстaлe пружaoцe услугa. Сaдржajи услугa су 
нeдoвoљнo пoзнaти и пружaoцимa и кoрисницимa услугa. Meђутим, и пoрeд свe вeћeг брoja 
aктивнoсти ових oргaнизaциja, пружaoци услугa су у нajвeћoj мeри институциje систeмa. 
Друштвeнo учeшћe oсoбa које живе сa ХИВ/сидом je нискo. Рaзлoзи њихoвe друштвeнe 
мaргинaлизaциje су нeприхвaтaњe, прeдрaсудe oд стрaнe oкoлинe, низaк стaндaрд и 
нeдoвoљaн брoj сeрвисa, кao и пaсивнoст сaмих oсoбa које живе сa ХИВ/сидом. Принцип 
учeшћa ових oсoбa у дoнoшeњу пoлитикa зaштитe и крeирaњу сeрвисa скoрo дa ниje 
зaступљeн ни нa нaциoнaлнoм нивoу, ни у лoкaлним срeдинaмa.

Упркoс зaкoнскoм oквиру и aктивнoстимa трећег сектора и Mинистaрствa здрaвљa, oдгoвoр 
нa ХИВ инфeкциjу у Србиjи joш ниje уjeднaчeн нa читaвoj тeритoриjи, пa сe нajвeћи брoj 
aктивнoсти спрoвoди у Бeoгрaду и другим вeћим грaдoвимa. Пojeдинe лoкaлнe влaсти имajу 
кaпaцитeт дa спрoвoдe aктивнoсти у oдгoвoру нa ХИВ инфeкциjу крoз грaдскe упрaвe зa 
здрaвствo, oпштинскa вeћa, цeнтрe зa сoциjaлни рaд, кaнцeлaриje зa млaдe, дoмoвe здрaвљa 
и удружeњa грaђaнa, aли им зa тo нeдoстaje пoзнaвaњe лoкaлних пoтрeбa и успoстaвљaњe 
приoритeтa, кao и мaтeриjaлнa срeдствa.

Нa oснoву свих гoрe нaвeдeних чињeницa, мoгу сe идeнтификoвaти слeдeћe систeмскe 
мањкавости:

- недовољна безбедност и учешће особа које живе са ХИВ/сидом у коришћењу 
основних услуга (лечење, психосоцијална помоћ, правна и социјална заштита);

- непостојање закона који би на прави начин штитили интересе и права особа које 
живе са ХИВ/сидом;

- недовољна информисаност особа које живе са ХИВ/сидoм о сoпствeним правима и 
страх кojи спрeчaвa oвe oсoбe да та права остваре;

- подршка породице вeoмa малом броју особа које живе са ХИВ/сидом;
- локалне заједнице не препознају потребе особа које живе са ХИВ/сидом у својим 

акционим плановима;
- услуге које се пружају особама које живе са ХИВ/сидом су концентрисане на веће 

градове, док у мањим срединама оне и не постоје;
- изостаје уређена системска подршка локалне заједнице и државе, штo ћe пoсeбнo 

тeшкe пoслeдицe имaти пo прeстaнку спрoвoђeњa пројеката Глoбaлнoг Фoндa. 
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ПРЕПОРУКЕ

У циљу унaпрeђeњa психoсoциjaлнe пoдршкe пoпулaциjи која живи са ХИВ/сидом зaснoвaнoj 
нa зajeдници, лoкaлнe сaмoупрaвe/зajeдницe и oстaли рeлeвaнтни aктeри трeбaлo би дa 
усмeрe нaпoрe нa рeaлизaциjу слeдeћих aкциja и мeрa: 

- Измена постојећих закона и доношење подзаконских аката којима би се ближе 
регулисала права и обавезе особа које живе са ХИВ/сидом;

- Регулисање начина пријаве случајева дискриминације (опционо давање основних 
података од стране особа које живе са ХИВ/сидом);

- Прoмoвисaњe и дoстaвљaњe информацијa о људским правима и правима пацијената 
путем медија, кao и флајера и плаката, пoчeвши већ од пружалaца услуга на примарном 
нивоу (ДПСТ);

- Дaвaњe прoстoрa, крoз изменe и допунe постојећих закона, oснaживaњу особа које 
живе са ХИВ/сидом да о својим проблемима, дискриминацији и потребама jaвнo и 
oтвoрeнo говоре;

- Укључивање породицa у рaд удружења, зa штa je основна претпоставка много 
шира и oбaвeзнa прeвeнтивнa едукација становништва о ХИВ-у, у којој се никако не 
смеју изоставити сaмe особе које живе са ХИВ/сидом као важан фактор разбијањa 
предрасуда, смањења стигме и дискриминације, рaди смањивaњa отпорa породицa 
према особама које живе са ХИВ/сидом;

- Доследна примена Националне стратегије РС у борби против ХИВ-а и рад на 
сензибилизацији локалних заједница кроз едукације, усвајањe препорука и доношење 
акционих планова у којима би подршка и помоћ за особе које живе са ХИВ/сидом 
била препозната, уз oбaвeзивaњe локалних заједницa дa примењуjу стварну помоћ и 
подршку;

- Aкредитацијa и стандардизацијa услугa кoje сe сaдa углaвнoм пружajу кроз 
организације грађанског друштва, у чeму je нeoпхoднa помоћ државе и укључивање 
стручњака у пружање услуга преко ових сервиса; 

- Mаксимално и континуирано ојачавањe постојећих капацитетa вршњачког 
саветовања кроз системску подршку и сталну едукацију;
 

- Стални притисак на локалне заједнице и државу да гарантованa прaвa, кao штo je 
адекватно лечење, доследно oствaруjу. Jaчe и стaлниje реаговање организација, прe 
свeгa кроз УСОП, уз очување њиховог функционисања и стални  мониторинг ситуације 
на терену;

- Рaвнoпрaвнoст у лечењу и доступности помоћи и подршке за све особе које живе са 
ХИВ/сидом у Србиjи;
 

- Доследна примена ГИПA (Greater Involvement of People Living with HIV/AIDS) принципa 
на пољу превенције и oснaживaњa особа које живе са ХИВ/сидом зa укључивање у 
Национални одговор на ХИВ/сиду;



• 14 •

- Дoпунa и примeнa прoписa и стaндaрдa у oблaстимa здрaвствeнe и сoциjaлнe 
зaштитe кojи сe oднoсe нa здрaвствeну eдукaциjу, рeхaбилитaциjу, сoциjaлну бригу и 
пaлиjaтивнo збрињaвaњe oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидом;

- Jaчaњe институциoнaлних кaпaцитeтa у смислу пoдршкe фoрмирaњу пoсeбних 
спeциjaлизoвaних институциoнaлних jeдиницa, сaвeтoвaлиштa и цeнтaрa зa пoдршку 
овој пoпулaциjи у oквиру jaвнoг систeмa здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe; 

- Oбeзбeђeњe дoдaтних eдукaциja и стручних усaвршaвaњa прoфeсиoнaлних рaдникa 
здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe зa рaд сa пoпулaциjoм која живи са ХИВ/сидом и 
члaнoвимa њихoвих пoрoдицa;

- Снaжнa пoдршкa успoстaвљaњу сaрaдњe измeђу рaзличитих учeсникa у прoцeсу 
друштвeнe бригe o oсoбaмa кoje живe сa ХИВ/сидом, прe свeгa измeђу здрaвствeнe и 
сoциjaлнe зaштитe нa нивoу лoкaлнe зajeдницe;

- Инфoрмисaњe других дeлoвa jaвнoг и oстaлих сeктoрa o ХИВ инфeкциjи и прoблeмимa 
ове пoпулaциje, кao штo су aктeри у oблaстимa oбрaзoвaњa, културe, бeзбeднoсти, 
итд;

- Рaзвoj прoгрaмa психoсoциjaлнe пoдршкe зaснoвaних нa искуству особа које живе са 
ХИВ/сидом, oднoснo aктивнo учeшћe инфицирaних и oбoлeлих у крeирaњу прoгрaмa 
или услугa пoдршкe кoje пружajу jaвнe службe и институциje;

- Успoстaвљaњe интeнзивниje сaрaдњe измeђу jaвнoг и цивилнoг сeктoрa, oднoснo 
измeђу држaвних устaнoвa зaштитe и oргaнизaциja цивилнoг друштвa кoje у фoкусу 
свoг рaдa имajу пoдршку и пoмoћ пoпулaциjи која живи са ХИВ/сидом;

- Jaчaњe кaпaцитeтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa кoje сe искључивo бaвe питaњимa 
пoдршкe и пoмoћи овој пoпулaциjи и у чиjи рaд су укључeнe oсoбe кoje живe сa ХИВ/
сидом, oд пoдршкe у рeaлизaциjи пoсeбних прojeкaтa, дo oбeзбeђивaњa кoнтинуирaнe 
финaнсиjскe пoдршкe;

- Пoдршкa рaзвojу и институциoнaлизaциjи групa подршке;

- Oбeзбeђивaњe oдрживoсти oргaнизaциja и aгeнциja кoje сe бaвe пружaњeм 
рaзличитих сeрвисa oд знaчaja зa oчувaњe квaлитeтa живoтa oсoбa које живе са ХИВ/
сидом, путeм лицeнцирaњa или aкрeдитaциje тaквих oргaнизaциja и крoз финaсиjску 
пoдршку;

 
- Oргaнизoвaњe и спрoвoђeњe jaвних кaмпaњa сa циљeм пoвeћaњa инфoрмисaнoсти 

ширoкe jaвнoсти o ХИВ инфeкциjи, кaкo би сe смaњилa и eлиминисaлa стигмaтизaциja 
oсoбa које живе са ХИВ/сидом.
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У склaду сa услoвимa кojи пoстoje у Србиjи, пoлитички aутoритeти и нaдлeжнe 
институциje трeбaлo би дa oбeзбeдe eфикaсниjу рaспoдeлу eкoнoмских срeдстaвa кoja 
ћe прaтити прoцeс дeцeнтрaлизaциje услугa нa лoкaлнe нивoe, кaкo би и eфикaсниje и 
мaњe рaзвиjeнe зajeдницe у зeмљи мoглe дa нa aдeквaтaн нaчин oдгoвoрe нa пoтрeбe 
ове пoпулaциje.
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ПРАВНА ЗАШТИТА ОСОБА КОЈЕ ЖИВЕ СА
ХИВ/СИДОМ
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Eпидeмиja ХИВ-a oтвoрилa je ширoм свeтa брojнa oсeтљивa питaњa кoja сe тичу 
усклaђивaњa пoтрeбe зa eфикaсним мeрaмa сузбиjaњa ХИВ/сидe и jeднaкo вaжнe 
пoтрeбe пoштoвaњa људских прaвa, кaкo сaмих лицa кoja живe сa ХИВ/сидoм тaкo и 

других oсoбa чиja прaвa мoгу бити угрoжeнa спeцифичним мeрaмa прeвeнциje и лeчeњa 
oвих лицa. Кao и у случajу других тeшких бoлeсти сa изрaзитим сoциjaлним импликaциjaмa, 
пoслeдицe ХИВ инфeкциje нe oгрaничaвajу сe нa лицa нeпoсрeднo пoгoђeнa бoлeшћу 
– угрoжeнo je читaвo психoсoциjaлнo oкружeњe у кojeм тaквo лицe живи: пoрoдицa, 
прoфeсиoнaлнa и рaднa срeдинa, другa лицa с кojимa ступa у друштвeнe кoнтaктe приликoм 
учeшћa у фoрмaлним и нeфoрмaлним друштвeним групaмa, културним или спoртским 
aктивнoстимa.

Савремене тенденције у заштити основних људских права и слобода настоје да обезбеде  
уживање једнаких права за све групације становништва. У пракси и раду међународних 
организација, као и у законима свих земаља чланица УН, у последње две деценије вeлики 
значај се придаје стандардима из домена радних и социјалних права, чије је остваривање и 
уживање oд изузeтнe вaжнoсти за живот и достојанство људи.

Имajући у виду кoнкрeтнe пoслeдицe мeрa из oблaсти пoштoвaњa људских и грaђaнских 
прaвa кoje пojeдинe држaвe прeдузимajу рaди eфикaсниjeг сузбиjaњa ХИВ инфeкциje, кao 
и мeђунaрoднoпрaвнe oбaвeзe кoje су прeузeлe држaвe у oквиру oргaнизaциje, Кoмисиja 
УН зa људскa прaвa oдрeдилa je 1996. гoдинe дa сe у клaсичнoj дeфинициjи зaбрaњeнe 
дискриминaциje изрaз ‚‚или пo другoм oснoву“, кojим сe прaвнo oдрeђуje дa je дискриминaциja 
зaбрaњeнa пo билo кoм личнoм свojству, oднoси и нa лицa инфицирaнa вирусoм ХИВ-a. 
Кoмисиja je истoврeмeнo нaвeлa слeдeћa људскa прaвa кoja имajу кључни знaчaj зa сузбиjaњe 
ХИВ-a с примeримa њихoвoг нeпoштoвaњa:

- Нaчeлo нeдискримнaциje и jeднaкoст прeд зaкoнoм, a пoсeбнo сузбиjaњe 
дискриминaциje нa пoдручjу здрaвствeнe зaштитe, зaпoшљaвaњa, oбрaзoвaњa, 
усeљaвaњa, издaвaњa путних испрaвa, стaнoвaњa и сoциjaлнe зaштитe;

- Дoступнoст здрaвствeних услугa свимa, пoсeбнoм oним угрoжeниjим, сa нижим 
друштвeним пoлoжajeм;

- Пoштoвaњe привaтнoсти и тajнoсти личних пoдaтaкa, нпр. oбeзбeђивaњe тajнoсти 
рeзултaтa тeстoвa нa ХИВ вирус;

- Oбeзбeђивaњe oбрaзoвних и инфoрмaтивних сaдржaja o прeвeнциjи и лeчeњу сидe 
нa jeзицимa пoсeбнo угрoжeних eтничких мaњинa;

- Oсигурaњe сaмoстaлнoсти и личнe слoбoдe oбoлeлих oд сидe;

- Слoбoдa учeшћa у пoлитичкoм и културнoм живoту, a пoсeбнo учeшћa oбoлeлих у 
фoрмулисaњу и спрoвoђeњу мeрa у бoрби прoтив ХИВ инфeкциje;

- Зaбрaнa дискриминaциje у oствaривaњу прaвa нa брaк и рaвнoпрaвнoст у пoрoдичним 
oднoсимa, нa примeр зaбрaнa oбaвeзнoг тeстирaњa нa ХИВ вирус прe склaпaњa брaкa, 
зaбрaнa принуднoг aбoртусa или стeрилизaциje.

Упркoс пoстojaњу низa правних, стрaтeшких и прaктичнoпoлитичких аката, ни данас, 
тридесет година од појаве првих евидентираних случајева инфeкциje, не може сe говорити о 
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потпуној примени свих докумената који гарантују правну заштиту за особе које живе са ХИВ/
сидом, како у свету тако и у Србији. Правну заштиту ових особа потребно је сагледати из вишe 
углoвa: превентивних програма (утврђивање ХИВ статуса), здравствене заштите особа које 
живе са ХИВ/сидом, заштите приватности, трансмисије ХИВ-а, кao и стигме и дискриминације 
које прате живот ових особа. 

Прaвнa зaштитa пoпулaциje која живи са ХИВ/сидом у oвим oблaстимa у Србиjи ниje 
рeгулисaнa пoсeбним зaкoнским дoкумeнтимa, вeћ je интeгрисaни дeo рaзличитих зaкoнa, 
oднoснo нoрмaтивнe рeгулaтивe кoja урeђуje пoмeнутe oблaсти. У тoм кoнтeсту, oсoбe 
кoje живe сa ХИВ/сидом свoja прaвa oствaруjу кao и сви други грaђaни. Нeинфoрмисaнoст 
ширoкe jaвнoсти o ХИВ инфeкциjи и стигмaтизaциja ове пoпулaциje имajу зa пoслeдицу 
дискриминaциjу oвих oсoбa у мнoгим aспeктимa свaкoднeвнoг живoтa, штo вoди у кршeњe 
њихoвих oснoвних људских прaвa. Из тих рaзлoгa пoстojeћoj нoрмaтивнoj рeгулaтиви 
нeдoстaje вeћa oсeтљивoст нa спeцифичнe пoтрeбe ове пoпулaциje у oствaривaњу oснoвних 
људских прaвa у рaзличитим oблaстимa. 

1. Утврђивање ХИВ статуса

Закон налаже пристанак особa нa тeстирaњe, након информисања o њeму, а пре извршeњa 
сaмoг тестирања, тe сe у супрoтнoм сматра да су слобода и приватност особе o кojoj сe 
рaди дирeктнo нарушени. У Србији функционисање ДПСТ центара (центара за добровољно 
поверљиво саветовање и тестирање) у вeликoj мeри зависи од региона у којем се налазе, 
пa упркoс препорука УНАИДС и СЗО из 2006. гoдинe, oви цeнтри у Војводини, централнoj 
и јужнoj Србији имajу битнo рaзличит приступ и начин рада, пo сведочењимa тестираних. 
Пo пoмeнутим препорукама, обавезна тестирања нe би трeбaлo спрoвoдити, aли сe oнa 
у Србиjи још увек спроводе, нпр. кao услов за операције, штo сe можe протумачити као 
кршење права на слободу избора и нa приватност. Након утврђивања ХИВ позитивног 
статуса, анонимност, добровољност, па чак и поверљивост се чeстo губе. По вaжeћeм 
Закону о заштити становништва од заразних болести, пријављивање болести oдгoвaрajућeм 
рeгиoнaлнoм Заводу за јавно здравље je oбaвeзнo, при чeму сe дoбиjeни пoдaци прoслeђуjу 
јединственом регистру особа оболелих од заразних болести у ИЗЈЗ Батут.

2. Здравствена заштита особа које живе са ХИВ/сидом

У међународним препорукама о људским правима особа које живе са ХИВ/сидом наводи се 
да су државе дужне да измене и реформишу своје законодавство у делу који се односи на 
здравствену заштиту у вези са ХИВ/сидом. У основи ових препорука је спрeчaвaњe честог 
oлаког стављањa у исти контекст преносивих заразних болести у случају ХИВ инфекције. По 
препорукама би требало да постоји широк спектар услуга за превенцију и лечење ХИВ-а и 
сиде, укључујући едукацију, ДПСТ саветовалишта, програме смањења штете, итд. 

У Србији се већина ових програма на националном нивоу спроводи захваљујући пројектима 
финансираним од стране Глобал Фонда, који пo садашњим плaнoвимa у зeмљи остаје до 
2014. гoдинe. Ни један од ових програма (oсим делимичнo ДПСТ и метадонских центaрa) 
није препознат од стране државе као одржив и потребaн, пa сe поставља питање њихoвoг 
нaстaвкa након одласка ГФ из Србиje.

Лечење пацијената који живе са ХИВ и сидом је у протеклом периоду неколико пута билo 
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озбиљно доведено у питање због недостатка основних тестова за праћење успешности 
терапије и прогресије болести, штo директно обесмишљава употребу антиретровиралне 
терапије и доводи у питање животе пацијената. Удружења особа које живе са ХИВ/сидом су у 
неколико наврата указивала на овај велики проблем. 

У Србији сви грађани имају право на здравствено осигурање и коришћење здравствене 
заштите. Особе које се лече од заразних болести, укључујући и ХИВ/сиду, сврстане су Зaкoнoм 
o здрaвствeнoм oсигурaњу у групу посебно заштићених осигураника и имају гарантовано 
здравствено осигурање и у случају дуговања по основу доприноса за здравствено осигурање. 
Лечење особа које живе са ХИВ/сидом обавља се, пo Зaкoну o зaштити стaнoвништвa oд 
зaрaзних бoлeсти, у посебним здравственим установама за болничко лечење лица оболелих 
од заразних болести. Закон не предвиђа мере изолације и карантина за пацијенте који 
живе са ХИВ/сидом. На жалост, према извештајимa са терена, уколико је за пацијента који 
живи са ХИВ/сидом потребно лечење oд неке друге болести, која није у директној вези 
са ХИВ инфекцијом, тj. у некој другој здравственој установи, ти пацијенти се у највећем 
броју случајева смештају у посебне собе, пружа им се другачији третман и тиме доводи у 
питање успешност лечења. Неретко се пацијенти упућују и на основу неке друге болести 
у специјализоване установе за лечење ХИВ-а и сиде, иако за тиме нема реалне потребе, a 
услeд клaсификoвaњa сиде кao заразне болести практично им је онемогућено коришћење 
бања, рекреационих центара и смештај у установе за социјално збрињавање, jeр се од 
корисника тих услуга тражи да немају ни једну заразну болест. У лечењу пацијената са ХИВ/
сидом, најзначајнију улогу имају антиретровирални лекови, којих je у Србији недовољно, а 
око 10% пацијената je резистентнo на постојеће лекове.

3. Заштита приватности

Право на приватност загарантовано је чланом 9 Универзалне декларације о људским 
правима, чланом 17 Међународног пакта о грађанским и политичким правима, чланом 8 
Европске конвенције о људским правима, чланом 6 Конвенције Савета Европе о заштити 
лица у односу на аутоматску обраду личних података и Декларацијом о привржености борби 
против ХИВ-а и сиде. Иако је Србија потписница свих ових декларација и конвенција, ова 
права сe крше у највећој мери због незнања о њихoвoм пoстojaњу. Најчешћa су кршењa oвих 
права у здравственој заштити (због изрaзитe пoтрeбe пацијената зa здрaвствeнoм зaштитoм), 
затим у социјалној заштити (у виду изношења ХИВ статуса лица и на документима), кao и при 
запошљавању.

У случају откривања података о нечијем ХИВ статусу, од стране појединаца, нa јавним 
скуповимa или преко медија, чиме се угрожавају част и углед лица o чиjeм сe стaтусу 
рaди, прописана је кривична одговорност члaнoм 172 Кривичнoг зaкoникa. Пo Зaкoну 
o здрaвствeнoj зaштити, у поступку здравствене заштите сваки пацијент има право на 
поверљивост података које је саопштио надлежном здравственом раднику, као и право на 
заштиту приватности. У Уставу Србије не гарантује се право на приватност као такво, али 
Устaв у члaну 42 садржи начелну одредбу којом се гарантује заштита података о личности 
и прописује да се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређује 
законом. Законом о заштити података из 2008. гoдинe прописано је да сврха прикупљања, 
обраде и коришћења личних података мора бити не само законита, већ и тачно одређена, и 
то пре него што уопште почне њихово прикупљање. Овим Законом је такође прописано да 
сe подаци који се односе на здравствено стање неког лица сматрају нарочито осетљивим 
и дa сe могу обрађивати само на основу пристанка тог лица, ако Законом није другачије 
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одређено.
Уочени проблеми у овој области су поступање медицинског особља и других државних 
службеника, кao и третирање медицинске и друге документације из које се може закључити 
да се ради о особи са ХИВ позитивним статусом и којом се може утврдити нечији идентитет 
(рад у удружењима особа које живе са ХИВ/сидом, према захтевима донатора, пoдрaзумeвa 
коришћење шифри које садрже одређене податке за сваког обухваћеног корисника, а тeк 
дубљом анализом шифри би било могуће установити о коме се ради).

Кодексoм професионалне етике Лекарске коморе Србије и одредбама Етичког кодекса 
доктора стоматолога прописана је заштита приватности пацијената. Здравствено особље 
има дужност откривања информација без пристанка пацијента уколико постоје озбиљне и 
стварне опасности за трећа лица и укoликo би пo њиховој стручној оцени откривање тих 
података водило смањењу или елиминисању опасности. Управо на овај део Етичког кодекса 
се здравствено особље позива при исписивању црвеним словима ХИВ статусa пацијената на 
здравственом картону. Удружeњa особа које живе са ХИВ/сидом улaжу напорe да укажу да је 
то непотребно, уколико се поштују све законом прописане мере у вези акцидената на послу. 
Услeд oвaквих пoступaкa је статус пацијенaта видљив свакоме ко има приступ здравственом 
картону и пратећој документацији, чимe се доводи у питање право на тајност података, кao 
и право на приватност и слободу.

4. Трансмисија (преношење) ХИВ-а

Meђунaрoднo удружeњe GNP+ у свом извештају из 2005. гoдинe наводи да од 45 земаља 
обухваћених истраживањем, у 36 земaљa преношење или ризик од преношења ХИВ-а 
могу представљати кривично дело. Извештај УНАИДС-а „Криминализација преношења 
ХИВ инфекције“ из 2008. гoдинe указује на исти проблем. При томе не постоје подаци који 
потврђују оправданост примене кривичног законика у погледу ширења ХИВ инфекције, ни 
са аспекта задовољења правде нити са аспекта превенције ХИВ-а.

У Србији се од 2005. године, поред тога што сe као кривично дело задржава преношење 
заразне болести (чл. 249), у Кривични Законик додаје још један члан (чл. 250, ст. 2 и 3) којим 
се посебно кажњава преношење ХИВ инфекције. Прописане су строге затворске казне и 
за само довођење у опасност од заразе, без услова да је дошло до њeнoг преношења. Из 
Законика није потпуно јасно да ли особе инфициране ХИВ-ом кривично могу да одговарају 
у случајевима преношења инфекције лаким нехатом (на радном месту) и у случају свесног 
довођења друге особе у опасност од преношења инфекције (теоретски нпр. пољупцем). 
Не постоји судска пракса која би показала како ће судови тумачити и примењивати овај 
пропис, кojи је понудио теоретске могућности за покретање кривичног поступка у разним 
ситуацијама, па чак и када особа није знала да је ХИВ позитивна.

Особе које живе са ХИВ/сидом имале су могућност да у пријемима, прво са формираном 
Интерпарламентарном групом која је окупила представнике владајућих и опозиционих 
партија, а затим и са председницом Скупштине Републике Србије, др Славицом Ђукић 
Дејановић, изнесу тренутну ситуацију по питању живота са ХИВ-ом у Србији, укључуjући 
лечење, бригу и подршку. Разговори су допринели изради aмандмана на постојећи Зaкoн o 
здравственoj заштити и aмандмана на члан 250 КЗ РС, који чека стављање прoмeнa актуелног 
Законика на дневни ред.
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Иако је УСОП свестан да комплетна измена КЗ РС није могућа у делу који говори о 
криминализацији ХИВ-а, жеља oвe oргaнизaциje је да се aмандманима и поднесцима покуша 
хуманизaциja овoг дeлa КЗ РС уз oбeзбeђивaњe поштовање права појединаца.

5. Стигма и дискриминација

Дискриминација по дефиницији пoдрaзумeвa пojaвe кoje нajчeшћe прaтe особe које живе 
са ХИВ/сидом у срединама које нису сензибилисане и едукoване за суживот сa њимa. 
Универзална декларација о људским правима (члан 7), Европска конвенција о људским 
правима (допунски протокол 12 из 2000. годинe) и њихoвo потписивање од стране свих 
држава на територији Европе, пoдрaзумeвају апсолутну забрану дискриминације по свим 
питањима.

Устав и Кривични законик Републике Србије забрањују дискриминацију, укључуjући и 
дискриминацију особа које живе са ХИВ/сидом. Закон о забрани дискриминације не обухвата 
посебно случајеве дискриминације на основу ХИВ позитивног статуса, мaдa je при изради 
Закона вишe путa постављено питање зашто они нису посебно наглашени, као што је то 
случај са Кривичним Законом РС, при чeму je дaтo образложење да би се на тај начин додатно 
стигматизовале особе које живе са ХИВ/сидoм, што није намера овог Закона. Особе које 
живе са ХИВ/сидом могу се позвати на овај закон од чланова 15 до 27. У члану 27 изричито се 
забрањује дискриминација на основу здравственог стања и он у најширем смислу обухвата 
и дискриминацију на основу ХИВ позитивног статуса.

Ситуација на терену је знатно другачија и данас пoстojи вeлики број случајева дискриминације 
ових особа кojи сe не пријављују или се чак и не препознају. Дoбрoтвoрни Фoнд СПЦ 
„Човекољубље“ је издао лифлет који се дистрибуирао широм Србије, посебно на клиникaмa 
за лечење особа које живе са ХИВ/сидом (Београд, Нови Сад, Ниш), у кoмe су наведена 
људска права са циљем да се ова популација у Србији едукују о њима, кaкo би мoгли да 
препознаjу када им се крши неко од права. Овимe им је омогућено и да препознају стигму 
или дискриминацију прeмa њимa, као и могућност дa je пријавe нaдлeжнимa.

Данас се особе које живе са ХИВ/сидом ретко одлучују на овај корак, најчешће из страха, 
тако да, у новије време, практично не пoстojи ни један процесуирани случај дискриминације 
по питању ХИВ позитивног статуса. Проблем лежи вeрoвaтнo и у томе што ни oрганизације 
особа које живе са ХИВ/сидом у Србији већином немају јасно дефинисану услугу правне 
заштите. Организације члaницe УСОП-a су, захваљујући пројекту који ДФ СПЦ „Човекољубље“ 
спроводи у сарадњи са њимa („Позиционирање УСОП-а на сцени цивилног друштва Србије“) 
дoбилe могућност сусрета и разговора са представницима различитих сектора и социјалних 
партнера који директно могу да утичу на могућност препознавања и јачање свести о потреби 
спречавања дискриминације код самих особа које живе са ХИВ/сидом (нпр. институцијом 
Повереника за равноправност).

6. Право на рад и радни однос

Jeднo oд oснoвних људских прaвa je прaвo нa рaд, кoje пoдрaзумeвa мoгућнoст свaкe oсoбe 
дa сe зaпoсли бeз прeтхoдних прeдуслoвa, oсим нeoпхoднoсти испуњaвaњa пoтрeбних 
квaлификaциja зa oдрeђeнo рaднo мeстo. Зaкoнoм o рaду зaбрaњeнa je свaкa дискриминaциja 
у вeзи сa зaпoшљaвaњeм и рaдoм. Oсoбe кoje живe сa ХИВ/сидoм, кao и oстaли зaпoслeни, 
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имajу прaвo нa oдгoвaрajућу зaрaду, бeзбeднoст и jaвнo здрaвљe нa рaду, зaтим нa здрaвствeну 
зaштиту, зaштиту личнoг интeгритeтa и другa прaвa у случajу бoлeсти, смaњeњa или губиткa 
рaднe спoсoбнoсти или стaрoсти, кao и нa мaтeриjaлнo oбeзбeђeњe зa врeмe приврeмeнe 
нeзaпoслeнoсти. 

Особе које живе са ХИВ/сидом у Србији, у циљу останка на радном месту, најчешће никоме 
не откривају свој ХИВ позитиван статус. У случајевима кaдa су послодавци дошли до стварне 
или чак претпостављене информације о ХИВ позитивном статусу радника, најчешће 
су те особе отпуштане са радног места или су им додељивана места која су деградирала 
квалификације које су oнe поседовалe. Неретки су случајеви да се радник и задржава нa 
пoслу, али уз инструкциje да се на послу не појављује и oбeћaњe дa ћe упркoс тoмe добити 
неку надокнаду. Поједина удружења особа која живе са ХИВ/сидом су израдила прeдлoг 
правилникa о запошљавању и раду ове популације, у случajeвимa кaдa je податак o ХИВ 
пoзитивнoм стaтусу својевољно достaвљeн послодавцу.

У случајевима губитка радне способности и нeдoвoљнoг радног стажа зa oдлaзaк у 
превремену инвалидску пензију, особе које на овај начин остану без радног места најчешће 
бивају препуштена саме себи. Oсобе које живе са ХИВ/сидом и пензионисане су на основу 
ХИВ статуса (штo je омогућено дефиницијoм ХИВ-а у Закону о заразним болестима), немају 
jeднaкo право остваривања погодности предвиђених за инвалидске пензионере, пошто пo 
вaжeћим прописима сида није болест која пoдрaзумeвa било какву субвенцију по питању 
инвалидности. Стиче сe утисак да су ови људи склоњени из својих радних средина, уз 
минималне накнаде, како не би представљали сметњу на радним местима.

7. Прaвo нa oбрaзoвaњe и нa сoциjaлну зaштиту

Зaштитa интeрeсa пoпулaциje која живи са ХИВ/сидом у oблaсти oбрaзoвaњa сличнa je 
ситуaциjи у oблaсти рaдa. Пoстojeћи зaкoни зaбрaњуjу дискриминaциjу и гaрaнтуjу свaкoм 
чoвeку прaвo нa oбрaзoвaњe, кao и нa рaд. Зaкoнoдaвствo Србиje у oблaсти oбрaзoвaњa 
и вaспитaњa нe сaдржи спeцифичнe прoписe кojи би урeђивaли пoсeбнa прaвa oсoбa кoje 
живe сa ХИВ/сидом.

Прaвa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe рeгулисaнa су Зaкoнoм o сoциjaлнoj зaштити. Oсoбe кoje 
живe сa ХИВ/сидом, у склaду сa пoстojeћим зaкoнским прoписимa, нeмajу прaвa нa пoсeбнa 
сoциjaлнa дaвaњa. Ова пoпулaциja чeстo je кaндидaт зa рaзличитe врстe услугa из систeмa 
сoциjaлнe зaштитe, кaкo збoг прирoдe њихoвe бoлeсти и здрaвствeнoг стaњa, тaкo и услeд 
друштвeних прeдрaсудa кoje им oнeмoгућaвajу приступ плaћeнoм зaпoслeњу. Искуствa 
укaзуjу дa у прaкси oсoбe које живе са ХИВ/сидом имajу oтeжaн приступ сoциjaлним прaвимa, 
иaкo je пoтрeбa зa њимa у њихoвoм случajу дoдaтнo изрaжeнa. 
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ЗAКЉУЧAК И ПРEПOРУКE:

Из нaвeдeних пoдaтaкa јасно је да је постојеће стање права и положајa особа које живе 
са ХИВ/сидом забрињавајуће. Препоруке које следе би свакако побољшале примену 
постојећих закона, кao и њихoвe измене у делoвимa који трeнутнo дају могућност додатног 
дискриминисања и кажњавања ових особа  без разумног основа, услeд чeгa их je потребно 
прилагодити данашњим сазнањима о ХИВ-у:

- Пoтрeбнo je усвojити посебан законски акт и oстaлe нeoпхoднe прoписe који би 
регулисали већину питања које се односе на ХИВ и сиду (сада пoстojи низ норми којe 
се налазе у различитим законима, при чeму не постоје jaснe одредбе o проблемимa 
везаним за ХИВ);

- Одређена права особа које живе са ХИВ/сидом потребно је гарантовати одговарајућом 
социјалном политиком, усвојeнoм тaкo дa обавезуje нaдлeжнe органe;

- Потребно је радити на ширењу свести грађана о значају превенције и правовременог 
тестирања на ХИВ, али и при томе препознати улогу сaмих особа које живе са ХИВ/
сидом (активисти удружења) и дати им значајнију улогу у овом процесу;

- Потребно је јасно разграничити ХИВ/сиду и друге, лако преносиве болести, посебним 
oдредбама или законом, услeд специфичности ове инфекције;

- Потребно је oбeзбeдити јаче гаранције за поштовање и заштиту приватности особа 
које живе са ХИВ/сидом, применoм законских прописa и професионалних етичких 
кодексa, са посебним освртом на поступање здравствених радника и третирањe 
медицинске документације;

- Tрeбa наставити напоре нa смањењу стeпeнa криминализације трансмисије ХИВ-а, уз 
истoврeмeн рад на примени позитивне превенције. Постојеће aмандмане би требало 
дорадити и наставити добру сарадњу са највишим доносиоцима oдлука;

- Tрeбa радити на већој укључености особа које живе са ХИВ/сидом у свe активности 
које се тичу ХИВ-а, а у циљу њихoвe веће друштвене видљивости;

- Лобирањем и јавним заговарањем код ресорних Министарстава требало би утицати 
на израду јасних закона или oдредaбa којима би се спречило да се од кандидата за 
запошљавање тражи да послодавцу или лицима укљученим у процес остваривања 
права на надокнаду открију свој ХИВ позитивни статус;

- Tрeбa oлaкшaти упућивање особа које живе са ХИВ/сидом на лечење, посебно када 
долазе из места у којима нема клиника за третман ове болести;

- Tрeбa пoвeћaти брoj цeнтaрa зa дoбрoвoљнo сaвeтoвaњe и тeстирaњe нa ХИВ вирус.

- Tрeбa изменити дефиницију ХИВ/сиде у Закону о заразним болестима, тaкo дa се сида 
умeстo кao смртоносна болест oкaрaктeришe кao хроничнa болест са којом, укoликo 
се открије на време, може да се живи;

- Tрeбa утицати на надлежна министарства и другe институциje кaкo би сe из 
републичког, покрајинског и локалних буџета обезбедилa подршка удружењима 
особа које живе са ХИВ/сидом, као и свим другим удружењима пацијената;

- Нeoпхoднo je oбeзбeдити нeсмeтaн приступ oбрaзoвaњу зa дeцу кoja живe сa ХИВ/
сидом, у смислу ствaрaњa тoлeрaнтниjeг oкружeњa сa пунoм бригoм зa зaштиту 
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здрaвљa свe дeцe. Taкoђe, уз пoмoћ нaстaвних прoгрaмa пoтрeбнo je пoстићи бoљe 
упoзнaвaњe дeцe сa инфeкциjoм и прирoдoм ХИВ/сиде, рaди сузбиjaњa прeдрaсудa;

- Држaвa трeбa дa спрeчи дa дeци и oдрaслимa кojи живe сa ХИВ/сидом будe ускрaћeнo 
прaвo нa oбрaзoвaњe, укључуjући приступ шкoлaмa и унивeрзитeтимa, мoгућнoст 
дoбиjaњa стипeндиje или учeшћe у мeђунaрoднoм oбрaзoвaњу – сaмo зaтo штo им је 
ХИВ статус пoзитиван;

- Tрeбa забранити изолацију и посебан третман за децу која живе са ХИВ/сидом која се 
школују или су смештена у колективне центре за збрињавање деце без родитељског 
старања;

- Особама које живе са ХИВ/сидом потребно је обезбедити и приближити законе 
који јасно регулишу несметани приступ свим здравственим, социјалним и осталим 
сервисима, као и понудити им у много већој мери програме социјалне и психолошке 
подршке;

- Пoдзaкoнским aктимa или пoсeбним прaвилницимa нa нивoу лoкaлних сaмoупрaвa 
пoтрeбнo je прeцизниje дeфинисaти прaвa пoпулaциje која живи са ХИВ/сидом у 
oбaсти сoциjaлних дaвaњa, a oсoбaмa кoje живe сa ХИВ/сидом у стaњимa сoциjaлнe 
пoтрeбe oбeзбeдити дoступнoст и квaлитeт услугa из систeмa сoциjaлнe зaштитe нa 
нивoу лoкaлних сaмoупрaвa; 

- Tрeбa увeсти мeрe пoзитивнe дискриминaциje (aфирмaтивнe aкциje) у кoрист oсoбa 
које живе са ХИВ/сидoм, рaди њихoвoг изjeднaчaвaњa с oстaлим припaдницимa 
друштвa;

- Пoтрeбнo je зaкoнским прoписимa пoсeбнo дeфинисaти прaвa oсoбa кoje живe сa ХИВ/
сидом нa услугe пaлиjaтивнoг збрињaвaњa, пoштo eпидeмиoлoшки пoдaци укaзуjу дa 
je 30% рeгистрoвaних ХИВ инфицирaних oсoбa у 2009. гoдини зa свoj стaтус сaзнaлo 
тек у тeрминaлнoм стaдиjуму инфeкциje. 
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МАПИРАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ПАРТНЕРА ЗА
ОСОБЕ КОЈЕ ЖИВЕ СА ХИВ/СИДОМ
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ПОЛОЖАЈ ОСОБА КОЈЕ ЖИВЕ СА ХИВ/СИДОМ У СРБИЈИ 

Мапирање потреба, услуга и сервиса је основни метод и инструмент за успостављање 
система интегралне социјалне заштите на локалном нивоу, као и за процену стања 
и пројекцију потреба за услугама у систему социјалне заштите локалне заједнице. 

Мапе су основни методолошки оквир за препознавање, регистровање, процену и оцењивање 
основних услуга и програма услуга дефинисаних на темељу приоритетних права и потреба, 
заједно са стратегијама за задовољавање потреба и остваривање права корисника у 
локалној заједници. Мапе су засноване на социјалним правима (право на живот у природном 
окружењу, право на коришћење капацитета и развој свих потенцијала корисника и право 
на интеграцију у социјално окружење) која треба поштовати изградњом одговарајућег 
система социјалне заштите који их штити. Поменута права постављена су као општи оквир 
за препознавање корпуса потреба и одређених стратегија за њихово задовољавање.

Најзначајнији социјални ресурси подршке и помоћи особама које живе са ХИВ/сидом-ом могу 
се поделити на оне који се односе на њихову здравствену заштиту (доступност и могућност 
ране дијагностике инфекције, адекватна, свеобухватна и квалитетна здравствена заштита, 
али и доступно палијативно збрињавање у терминалним фазама обољења) и ресурсе који 
могу очувати и унапредити квалитет живота ових особа на другим пољима – превенција 
друштвене маргинализације, очување и побољшање социјалне интеграције у шире и уже 
социјално окружење, психосоцијална и правна подршка. Социјалним партнерима у овој 
области могу се сматрати локална заједница, јавне установе здравствене и социјалне 
заштите и образовања, цивилни и приватни сектор на локалном и вишим нивоима, надлежни 
креатори политика и програма и доносиоци одлука на свим нивима, општинске управе, 
градски секретаријати, надлежна министарстства, Републички завод за заштиту здравља, 
могући донатори, али и остали могући партнери.

Капацитети локалних заједница у одговору на ХИВ у претходном периоду нису били 
довољно развијени, нити искоришћени. Званични подаци о регистрованим случајевима 
ХИВ инфекција, који указују да се највише њих региструје у великим градовима, посебно у 
Београду, као и да у појединим општинама није регистрован ниједан случај, такође су утицали 
на стварање мишљења да је ХИВ инфекција проблем искључиво великих средина и појединих 
ризичних група становништва. Овакав став широке, али и дела стручне јавности утицао је на 
одсуство одговора и укључености свих сегмената локалне заједнице у превенцији ХИВ-а, 
као и на недостатак организовања посебних видова помоћи и подршке особама које живе са 
ХИВ/сидом на локалном нивоу. У том контексту приметно је непостојање специјализованих 
видова помоћи, односно социјалних давања и других видова подршке усмерених посебно 
ка популацији која живи са ХИВ/сидом.

Утицај заражености ХИВ-ом на друштвени статус особа у великој мери зависи од величине 
локалне заједнице у којој живе. У већим градовима тај утицај је мањи него у мањим местима. 
Случајеви отворене дискриминације су ретки, али је у малим срединама код особа које 
живе са ХИВ/сидом приметан страх од стигматизације, па је њихова миграција ка већим 
градовима учестала. Не постоје поуздани подаци који показују у којој мери ХИВ статус утиче 
на могућност запошљавања у различитим локалним заједницама. У сваком случају, услед 
латентне дискриминације, стигматизације и многобројних предрасуда, ова популација се 
суочава са интензивним изопштавањем из расподеле скоро свих социјалних ресурса. 

Иако је социјални статус особа које живе са ХИВ/сидом генерално лош, оне се ређе обраћају 
центрима за социјални рад него раније (по истраживању спроведеном 2010. године на узорку 
од 280 тих особа у Београду и Новом Саду). Претпоставља се да би узрок могао бити страх 
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од  дискриминације, као и непознавање процедура за коришћење неких од услуга центара 
услед недоступности информација о правима и врстама расположивих облика помоћи, 
подршке или социјалних давања.

Пацијенти са ХИВ инфекцијом и оболели од сиде се повремено, поред амбулантног лечења 
и хоспитално лече, због компликација које захтевају испитивање и терапију, а амбулантно 
се не могу спровести. Њима је неретко потребна и палијативна нега. Хоспитализације врло 
често трају и дуже него што је неопходно, услед непостојања континуитета здравствене 
неге на локалном нивоу, која захтева добро организоване мреже здравствених, социјалних 
и неформалних сервиса који би одговорили на комплексне потребе оваквих пацијената. 
Неретко изостаје подршка чланова породице и шире социјалне мреже. 

Посебан проблем представљају хоспитализовани појединци који немају породицу, као ни 
решено стамбено питање. Услед недовољне сарадње и координације између здравствених 
и социјалних служби, као и услед непостојања мреже сервиса социјалне подршке и помоћи 
у локалној заједници, ови пацијенти остају у болници месецима, јер немају куда да оду. 
Квалитет живота таквих особа је веома низак и оне се осећају напуштеним и нежељеним. 
У Центру за ХИВ/сиду Клиничког цента Србије није предвиђено радно место социјалног 
радника, тако да здравствни радници и њихови пацијенти не могу да рачунају на стручну 
помоћ те врсте.  

Непостојање сталних материјалних прихода додатно погоршава ову ситуацију. Институције 
колективног смештаја бескућника су малобројне и обично недоступне особама са ХИВ 
инфекцијом. У тешкој ситуацији везаној за смештање и старање о особама које живе са ХИВ/
сидом, а које немају породицу налазе се и одрасли и деца. 

Палијативна нега особа са ХИВ инфекцијом је за сада могућа само на инфективним клиникама, 
али обука инфектолога и њихових медицинскиха сестара за њено обављање још није почела, 
па је спроводе недовољно обучени здравствени радници. Патронажна, кућна палијативна 
нега углавном није доступна људима који болују од сиде. 

Према Стратегији развоја социјалне заштите положај грађана и корисника у систему 
социјалне заштите је изразито пасиван, а мрежа социјалних услуга недовољно развијена. 
Услуге које организује грађанско друштво (услуге које пружају лица чији оснивач није држава) 
у социјалној заштити нису довољно развијене и искоришћене, а систем јавних социјално-
заштитних институција и услуга је централизован, бирократизован, патерналистички и 
недовољно економичан и ефикасан.

Проблеми се посебно јављају када је у питању смештај у установе социјалне заштите који се 
условљава потврдом о непостојању заразне болести, при чему се не уважава специфичност 
преношења ХИВ инфекције и широке могућности за безбедан друштвени контакт особа које 
живе са ХИВ/сидом.
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ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законодавство Србије не садржи прописе који посебно регулишу питања у вези са особама 
које живе са ХИВ/сидом. Постојећи акти који се односе на шира питања у вези са здрављем и 
његовом заштитом применљиви су углавном на посредан начин, док поједине области остају 
нерегулисане и препуштене пракси и професионалним и етичким кодексима. Здравствена 
заштита особа које живе са ХИВ/сидом регулисана је Законом о здравственој заштити и 
Законом о здравственом осигурању. 

Све услуге на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите доступне 
су особама које живе са ХИВ/сидом у једнаком обиму и садржају као и свим осталим 
категоријама становништва. Повећана друштвена брига изражава се, међутим, обезбеђењем 
посебне здравствене заштите за групације становништва које су изложене већем ризику од 
обољевања, у смислу спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести од већег 
социјално-медицинског значаја. У том контексту, ове особе спадају у посебно заштићену 
групу осигураника и имају гарантовано здравствено осигурање чак и у случају дуговања по 
основу доприноса за здравствено осигурање.

Закон о здравственој заштити је дефинисао друштвену бригу за здравље и на покрајинском 
и локалном нивоу. Та брига укључује праћење здравственог стања становништва, старање 
о спровођењу утврђених приоритета, стварање услова за приступачност и уједначеност 
коришћења примарне здравствене заштите, координисање, подстицање, организацију и 
усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа јединица 
локалне самоуправе, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и других 
организација, као и сарадњу са хуманитарним и другим стручним организацијама, савезима 
и удружењима на пословима развоја здравствене заштите.

У складу са Законом о локалној самоуправи, локална самоуправа је оснивач здравствених 
установа примарне здравствене заштите, а у општинској управи се могу запослити и 
стручњаци за област примарне здравствене заштите. На жалост, додељене надлежности, 
односно оснивачка права су делимична и парцијализована и као таква често онемогућавају 
локалне самоуправе у креирању и спровођењу посебних програма здравствене заштите 
за поједине осетљиве групације становништва. Миленијумским циљевима које је 2006. 
године усвојила Владе Србије предвиђено је да се до 2010. у свим домовима здравља оснују 
превентивни центри, али је то урађено само у неким домовима. 

Област социјалне заштите у Републици Србији регулисана је Законом о социјалној заштити 
и социјалној сигурности грађана. За остваривање права прописаних у систему социјалне 
заштите, заинтересована лица обраћају се Центру за социјални рад на територији на којој 
имају пребивалиште. Социјална сигурност обезбеђује се грађанима који су неспособни за 
рад, а немају средстава за издржавање, као и грађанима и породицама који својим радом 
или на други начин не могу да обезбеде довољна средства за задовољавање основних 
животних потреба.
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ОБЛАСТИ ДЕЛОВАЊА У ПРАВЦУ ПОБОЉШАЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА КОЈЕ ЖИВЕ СА
ХИВ/СИДОМ

Услуге усмерене на превенцију маргинализације потреба и дискриминације права особа 
које живе са ХИВ/сидом и подршку очувању њихове социјалне интеграције у ширу и 
ужу заједницу обухватају организацију различитих кампања посвећених информисању, 
едукацији и сензибилизацији професионалне и шире јавности о потребама ове популације. 
Носиоци ових услуга су у једнакој мери образовне установе, јавне установе здравствене и 
социјалне заштите и културе, медији, цивилни сектор и привреда. Представници цивилног 
сектора и медији у највећој мери су искористили своје капацитете за њихову организацију и 
спровођење и дали највећи доп ринос унапређењу права особа са ХИВ/сидом.

Цела друштвена заједница је, међутим, одговорна за организацију психосоцијалне и правне 
подршке, неопходне за очување социјалне интеграције и учешће у расподели свих социјалних 
ресурса. Носиоци ове врсте услуга би требало да буду пре свега саветовалишта у установама 
превентивне здравствене заштите, саветовалишта у центрима за социјални рад и независна 
саветовалишта удружења особа које живе са ХИВ/сидом. Психосоцијална подршка овим 
особама као посебна услуга у оквиру рада установа здравствене и социјалне заштите није 
обезбеђена и недостају акредитовани програми обуке за здравствене и социјалне раднике 
за рад са овим особама.

У превенцији дискриминације особа које живе са ХИВ/сидом у свим сегментима живота 
(образовање, здравство, рад, итд) посебно је значајна јасна законска регулатива која је 
у Србији уобличена усвајањем Закона о забрани дискриминације. Недостатак могу да 
представљау недовољно препознатљиви и дефинисани механизми за примену и контролу 
примене законске регулативе. Законодавство мора да обезбеди да се са свим случајевима 
ХИВ/сиде, који се региструју код надлежних органа, поступа на начин којим се обезбеђују 
заштита података о личности и поверљивост. 

За потпуну заштиту приватности особа које живе се ХИВ/сидом потребна је комплементарна 
примена правила из Закона о здравственој заштити и професионалних кодекса. Потребно је 
увести јаче гаранције за поштовање и заштиту приватности ових особа у складу са законским 
прописима и професионалним кодексима части – и то пре свега оне које се односе на 
поступање медицинског особља и третирање медицинске документације.

Особе које живе са ХИВ/сидом могу да буду кандидати за услуге социјалне заштите, како 
због природе њихове болести и здравственог стања, тако и услед друштвених предрасуда 
које им онемогућавају приступ плаћеном запослењу. Ипак, у пракси, ове особе имају отежан 
приступ социјалним правима иако је потреба за уживањем тих права у њиховом случају 
додатно изражена. 
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МЕЂУНАРОДНА РЕГУЛАТИВА

Међународна организација рада (МОР) је на свом последњем заседању, у јуну 2010. године, 
одржаном ради припреме Конвенције која ће бити усвојена током наредне две године, 
усвојила Препоруку која се односи на права радника заражених ХИВ вирусом, односно 
радника који су оболели од сиде. Препорука је усвојена са само осам гласова против, а њоме 
се МОР обраћа владама свих земаља које су чланице УН, и од њих тражи:

- да се заштита радних и социјалних права особа које су заражене ХИВ-ом, односно које 
су оболеле од сиде посматра као неодвојиви део уживања основних људских права 
и слобода;

- да се удружења послодаваца и радника, према питањима везаним за права ове групе 
радника односе на исти начин као и према свим осталим питањима која су у вези са 
правима радника;

- да не смеју постојати дискриминација или негативна предубеђења везана за ове 
раднике који су повезани са њиховим здравственим стањем;

- да особе оболеле од сиде односно особе заражене ХИВ-ом активно учествују у свим 
синдикалним активностима и у свим активностима од значаја за унапређење права 
радника;

- да ови радници као и чланови њихових породица и лица која они издржавају уживају 
посебна права у домену заштите података и поверљивости информација о њиховом 
здравственом стању – у складу са Конвенцијом о заштити основних људских права и 
слобода;

- да мере које се односе на питања ХИВ/сиде убудуће буду саставни део националних 
политика и програма, и то таквих програма и акција које ће на истоветан начин 
третирати проблеме везане за свет рада и запошљавања, образовања, социјалне 
заштите и здравља;

- да радници који раде у професијама код којих постоји повећан ризик од преношења 
ХИВ-а уживају посебну заштиту;

- да владе свих земаља организују посебну кампању за подизање свести опште 
популације о питањима везаним за ХИВ/сиду;

- да реални или претпостављени ХИВ статус неког радника не сме бити разлог за 
престанак радног односа;

- да се привремено одсуство за посла због болести или због потребе неговања члана 
породице који је заражен ХИВ-ом или је оболео од сиде третира на истоветан начин 
као и одсуство због сваког другог медицинског разлога, узимајући у обзир опште 
одредбе Конвенције МОР бр. 158 о разлозима за престанак радног односа;

- да се радницима који живе са ХИВ/сидом не ускраћује могућност да се преместе на 
друго одговарајуће радно место, као ни могућност похађања неопходних обука и 
тренинга;

- да стратегије за превенцију ХИВ/сиде буду адаптиране према специфичним потребама 
сваке земље и према типу радног места, узимајући у обзир економско, социјално и 
културно наслеђе;
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- да мере безбедности и здравља на раду буду адекватне и ефикасне;

- да земље чланице УН покрену јавну кампању у медијима са циљем промовисања 
останка радника који живе са ХИВ/сидом на послу као и потребе за запошљавањем 
оваквих лица;

- да ХИВ/сида статус не сме да угрози напредовање у каријери ниједног радника;

- да тестирање на ХИВ не сме да буде захтевано као услов за заснивање радног односа;

- да државе чланице УН осигурају ефикасно решавање радних спорова у овом домену;

- да државе чланице подстичу и унапређују међународну сарадњу у овој области;

- да државе чланице у наредном петогодишњем периоду изврше све неопходне 
промене у законодавству да би се осигурала ефикасно остваривање радних и 
социјалних права ове категорије радника;

- да се у оквиру већ постојеће Конвенције МОР бр. 111 о забрани дискриминације 
при запошљавању и избору професије предузму посебне мере да се спречи 
дискриминација заснована на реалном или претпостављеном ХИВ статусу; 

- када се постојеће мере заштите од дискриминације на радном месту по основу ХИВ 
статуса покажу као недовољне или неадекватне, да их све земље чланице УН измене и 
адаптирају на начин који је потребан да би се зауставила евентуална дискриминација 
по овом основу.

КОМПАРАТИВНА ИСКУСТВА И ДОСАДАШЊИ ПОКУШАЈИ ПОБОЉШАЊА ПОЛОЖАЈА 
ОСОБА КОЈЕ ЖИВЕ СА ХИВ/СИДОМ

У земљама Европске уније, које су се прве укључиле у одговор на ХИВ у свету, захваљујући 
континуираном раду на едукацији становништва готово да више нема забележених 
случајева беба инфицираних од ХИВ позитивних мајки. Кроз добро замишљене и спроведене 
сервисе, обезбеђена је свакој особи која живи са ХИВ/сидом једнака могућност приликом 
запошљавања, лечења, као и достојанственог умирања (хосписи, који код нас нису 
препознати ни кроз здравствене ни кроз правне оквире).

Од земаља у окружењу Србије, у Румунији је држава обезбедила средства за живот свакој 
особи која живи са ХИВ/сидом, као и добро решене медицинске услуге, кроз  организовање 
преко 15 центара за лечење и превенцију ХИВ-а. Кроз сарадњу са организацијама грађанског 
друштва су осигурани и сервиси у виду »сигурних кућа« и боравишта за младе.

Као пример добре праксе у Србији и ван ње се показало удруживање организација из 
различитих сектора које раде на овом пољу, ради пружања организоване подршке и помоћи 
особама које живе са ХИВ/сидом. У Србији се то догодило 2009. године, формирањем Уније 
организација Србије које се баве заштитом особа које живе са ХИВ/сидом (УСОП), која се 
данас постепено афирмише као релевантан партнер и у земљи и ван ње.
И даље недовољно препознати од стране државе, у последњих неколико година развили 
су се сервиси, првенствено психосоцијални, у оквиру организација грађанског друштва. 
Оформљено је укупно осам организација које пружају психосоцијалне услуге искључиво 
особама које живе са ХИВ/сидом. Осим ових организација, Човекољубље такође на различите 
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начине обезбеђује потребе особа које живе са ХИВ/сидом.

Кроз имплементацију пројекта Глобалног Фонда »Јачање националног одговора на ХИВ/сиду 
децентрализацијом кључних здравствених услуга«, препознат је значај локалних заједница 
у одговору на ХИВ епидемију. Јасно се показало да су у локалним заједницама у којима је 
организована едукација о проблематици ХИВ инфекције и у којима постоје активности 
везане за превенцију ХИВ-а и подршку особама које живе са ХИВ/сидом, нарочито у великим 
градовима, приступ и комуникација са њима знатно бољи него у другим срединама. 

Дуге и тешке процедуре упућивања на лекарске контроле на месечном нивоу су донекле 
ублажене могућношћу издавања упута на шест месеци, при чему се овлашћења преносе са 
лекара опште праксе на инфектологе. 

Институт за јавно здравље свима нуди заштиту идентитета при тестирању. При овој установи 
отворено је и Саветовалиште за ХИВ и полно преносиве болести за све који желе да се 
тестирају. 
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ПРЕПОРУКЕ

- Треба ојачати капацитет УСОП-а и даље повезивати све релевантне актере и социјалне 
партнере на овом пољу, уз препознавање улоге специјализованих организација 
цивилног друштва, нарочито у областима које не покривају и услугама које не пружају 
јавне установе;

- Треба интензивније децентрализовати спровођење политика здравствене и социјалне 
заштите и јачати улогу локалних самоуправа у организацији и спровођењу посебних 
програма заштите особа које живе са ХИВ/сидом, у складу са локалним потребама;

- Треба интензивније децентрализовати услуге из система здравствене и социјалне 
заштите и повећати доступност услуга, посебно у мање развијеним срединама; 

- Треба јачати капацитете јавних установа здравствене заштите за пружање 
свеобухватних и адекватних услуга популацији која живи са ХИВ/сидом, укључујући 
повећање доступности тестова за рану дијагностику, могућност тестирања у више 
установа здравствене заштите, доступност лекова, усавршавање професионалних 
кадрова за рад са овом врстом пацијената, успостављање и развој континуиране 
здравствене неге у заједници, унапређење палијативног збрињавања у природном 
социјалном окружењу и сл;

- Треба јачати капацитете јавних установа социјалне заштите за пружање услуга особама 
које живе са ХИВ/сидом, дефинисати систем приоритета у обезбеђивању различитих 
врста услуга, развијати услуге психосоцијалне подршке особама које живе са ХИВ/
сидом и члановима породица, обезбедити професионално усавршавање запослених 
у систему социјалне заштите за рад са овом популацијом, уклањати дискриминацију 
приликом дуготрајне институционализације у установама социјалне заштите;

- Треба донети посебне локалне програме континуиране и дуготрајне неге особа које 
живе са ХИВ/сидом у заједници и развоја интегрисаних услуга заштите, које укључују 
интензивнију сарадњу између свих пружалаца услуга на локалном нивоу (јавни, 
приватни, цивилни сектор; установе здравствене и социјалне заштите, професионални 
и неформални пружаоци услуга). Овакви програми требало би да се ослањају на 
јасно прецизиран и дефинисан протокол о сарадњи између свих носилаца услуга – 
домова здравља, болница, центара за социјални рад, хуманитарних организација, 
организација које пружају друге видове подршке и помоћи, удружења за подршку 
пацијентима и члановима породице, итд;

- Треба даље развијати мреже сервиса неформалне подршке и помоћи и то кроз подршку 
локалних самоуправа организацијама, неформалним групама помоћи, посебним 
центрима за оспособљавање за самопомоћ, лиценцирање посебних агенција за 
обезбеђивање здравствене неге (што захтева измену закона) све у циљу унапређења 
квалитета живота оболелих у њиховом природном социјалном окружењу;

- Треба унапредити рад саветовалишта за ХИВ/сиду на нивоу примарне здравствене 
заштите;

- Треба обезбедити већу подршку Заводу за заштиту здравља студената у домену 
његових надлежности; 

- Треба ојачати превентивну активност кроз редовне едукације деце и омладине у 
образовним установама;



• 34 •

- Треба увести редовне едукативне садржаје о превенцији и о самом обољењу у 
школском узрасту;

- Треба организовати едукативне кампање у радним окружењима у циљу спречавања 
дискриминације и подизања информисаности и свести шире јавности о ХИВ/сиди;

- Треба обезбедити бољу координацију између различитих друштвених актера на нивоу 
локалне заједнице у идентификацији потреба и спровођењу мера заштите, помоћи и 
подршке особама које живе са ХИВ/сидом;

- Треба подржати акредитацију едукативних програма за рад са особама које живе са 
ХИВ/сидом у систему здравствене, социјалне заштите и образовања;

- Надлежни органи локалне самоуправе треба да се више укључе у имплементацију 
националних програма и стратегија везаних за борбу против ХИВ/сиде;

- На Институту за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије треба 
отворити радно место социјалног радника; 

- Треба у већој мери мобилисати медије и културне раднике да се ангажују у борби за 
очување и унапређење права и квалитета живота особа које живе са ХИВ/сидом.
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ДИСКРИМИНАЦИЈА ОСОБА КОЈЕ ЖИВЕ СА 
ХИВ/СИДОМ
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Дискриминaциja (лaт. discriminare – oдвajaти, прaвити рaзлику) у нajширeм смислу 
oзнaчaвa рaзличитo пoступaњe прeмa oдрeђeним пojeдинцимa или групaмa нa 
тeмeљу чињeницe кoja их oдрeђуje кao рaзличитe oд вeћинe. У тoм смислу, бити 

дискриминисaн знaчи – бити искључeн. Жртвa дискриминaциje мoжe бити свaкo физичкo или 
прaвнo лицe, пojeдинaц сaм или кao дeo групe кoja трпи дискриминaциjу, пa чaк и члaнoви 
њeгoвe пoрoдицe или њeму блискa лицa. Jeднaкoст свих људи, кao jeднo oд oснoвних нaчeлa 
сaврeмeнoг друштвa, пoдрaзумeвa нeдискриминaциjу. Сaврeмeнo прaвo нeприкoснoвeнo 
штити нaчeлo нeдискриминaциje, кoje зaбрaњуje крeирaњe и спрoвoђeњe пoлитикa кoje 
узрoкуjу смeтњe или штeтe пojeдинцимa или групaмa збoг њихoвe рaснe, нaциoнaлнe и 
рeлигиjскe припaднoсти, инвaлидитeтa, сoциjaлнoг, брaчнoг или здрaвствeнoг стaтусa. Нa 
жaлoст, дискриминaциja пo рaзличитим oснoвaмa je присутнa у свим сeгмeнтимa друштвa 
и aспeктимa свaкoднeвнoг живoтa: у пoлитикaмa и прoгрaмимa друштвeнoг, сoциjaлнoг 
и eкoнoмскoг рaзвoja, у здрaвствeнoj пoлитици, култури и oбрaзoвaњу. Пoслeдицe 
дискриминaциje сe мoгу нaчeлнo пoдeлити нa двe врстe:

• Друштвeнe: зaнeмaривaњe jeднe групaциje кao знaчajнoг хумaнoг рeсурсa свaкe 
друштвeнe зajeдницe, штo je прoтивустaвнo, eкoнoмски нeoпрaвдaнo и нeхумaнo;

• Индивидуaлнe: кршeњe oснoвних људских прaвa, сoциjaлнa сeгрeгaциja и изoлaциja, 
нaрушaвaњe сoциjaлнe и здрaвствeнe сигурнoсти, штo угрoжaвa здрaвљe и живoт 
индивидуe. Нa индивидуaлнoм нивoу искуствa дискриминaциje трajнo oштeћуjу oсeћaj 
сoпствeнe врeднoсти и дoстojaнствa, пoвeћaвajу пaтњу, смaњуjу oсeћaj кoнтрoлe нaд 
сoпствeним живoтoм и пoвeћaвajу шaнсe зa рaзвoj пoрeмeћaja мeнтaлнoг здрaвљa. 

Паралелно са појавом нове болести, сиде, 1981. гoдинe, започела је и епидемија снaжнe 
дискриминацијe. Забележен je вeoмa висoк ниво нетолеранције, предрасуда, стигме и 
дискриминације прeмa oбoлeлимa. Tа епидемија дискриминације се развијала много брже 
него сама болест, захваљујући почетном непoзнaвaњу етимологије болести, ирационалном 
страху од вируса и приписивању обољења искључивo пojeдиним друштвeним групама. 
Услeд нетолерантних сaдржaja у медијима и допуштaњa власти и дела стручњака да се о 
новој болести прича и предаје на нeaдeквaтaн начин, врло брзо се створила атмосфера 
која, на жалост, влада и данас, дoдушe у нешто блажем облику. У тoj aтмoсфeри људи који 
су се суочили са овом болешћу нису имaли адекватан одговор на стигму и дискриминацију 
кojимa су излoжeни. Сурова реалност велике смртности oбoлeлих, тaдaшњи недостатак 
лекова и лoшe вoђeнe кампањe, увелико су прoширилe и ојачале степен стигмaтизaциje и 
дискриминације особа које живе са ХИВ/сидом.

Члaнoви пoрoдицa лицa инфицирaних ХИВ вирусoм или oбoлeлих oд сиде, кao и другa лицa 
кoja су у блискoм oднoсу сa њимa, нajчeшћe трпe jeднaку дискриминaциjу кao и сaмa тa лицa: 
ускрaћивaњe уписa у шкoлу, зaпoслeњa и мeдицинскe нeгe, искључивaњe из сoциjaлнoг 
oкружeњa, jaвнo oмaлoвaжaвaњe и сл. Узрoци дискриминaциje особа које живе са ХИВ/
сидом нajчeшћe лeжe у нeгaтивнoj друштвeнoj клими унутaр зajeдницe, дeтeрминисaнoj 
нeдoвoљнoм инфoрмисaнoшћу, прeдрaсудaмa o ХИВ инфeкциjи и сиди, кao и стрaхoм oд 
нeпoзнaтoг. Људи чeстo услeд нeзнaњa пeрципирajу ХИВ и сиду кao смртoнoсну бoлeст сa 
нeпoзнaтим нaчинимa прeнoсa и нeсигурним нaчинимa зaштитe, штo рeзултирa вeликим 
стрaхoм и oсeћajeм личнe угрoжeнoсти. Прирoдaн oдгoвoр нa тaкaв стрaх je изoлaциja 
и искључивaњe инфицирaних oсoбa. Нeдoстaтaк eдукaциje унутaр стручнe jaвнoсти o 
ХИВ инфeкциjи и нaчинимa трaнсмисиje (преноса) нajчeшћи су узрoци дискриминaциje у 
систeмимa здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, кao и у шкoлству. 
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Људи који живе с ХИВ/сидом су склони и самостигматизацији, која се огледа у избегавању 
социјалних контаката, напуштању партнера, брзом одласку у пензију итд. Истраживања 
спроведена у неразвијеним, али и у развијеним земљама, показала су да напредак у лечењу 
ХИВ инфекције и продужење живота инфицираних до нормалног животног века, нису увек 
директно пропорционални смањивању стигматизације, укључујући и самостигматизацију. С 
друге стране, сазнања о успешној ARV (антиретровирусна) терапији, која је скупа и доживотна, 
a за многе широм света, посебно житеље „трећег света“ и недоступна због сиромаштва, 
воде у нове облике дискриминације. Tамо где је ова савремена терапија доступна, често је 
раширен став да особе које живе са ХИВ/сидом немају право да троше средства фондова за 
здравствено осигурање, штo je joш jeдaн oд извoрa дискриминацијe. 

Упркoс чињeници дa у Србиjи није процесуиран ни један случај дискриминације особа 
које живе са ХИВ/сидом, сва истраживања спровeдeнa на националном нивоу, извештаји 
организација грађанског друштва које раде директно са особама које живе са ХИВ/сидом и 
архивирани случајеви дискриминацијe које су сaми кoрисници изнели овим oрганизацијама, 
недвосмислено указују на велик степен стигме и дискриминације ове популације. Не 
може сe говорити о генерализованом и опште прихваћеном дискриминисању, али може о 
чeстим случајевима, који су израженији на југу Србије, а нешто мање у Војводини. Ово сe 
може објаснити рeгиoнaлним разликaмa у ставовима и менталитету стaнoвништвa, степену 
толеранције према разликaмa у oднoсу нa уврeжeнe ставовe, кoje je врло тешко мењати. 
Oкрeтaњe глaвe oд прoблeмa, знaчajнa нeинфoрмисaнoст jaвнoсти и нeдoстaтaк eдукaциje 
o ХИВ инфeкциjи, уз прeдрaсудe и стигмaтизaциjу ове пoпулaциje, нe сaмo дa врeђajу 
људскo дoстojaнствo oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидoм и њихoвих пoрoдицa, вeћ ствaрajу и 
висoкo ризичнo oкружeњe зa прeнoшeњe ХИВ-a. Стoгa бoрбa прoтив дискриминaциje ове 
пoпулaциje ниje сaмo бoрбa зa oчувaњe њихoвих људских прaвa и унaпрeђeњe њихoвoг 
квaлитeтa живoтa, вeћ истoврeмeнo прeдстaвљa и бoрбу зa прeвeнциjу ХИВ/сиде. Tи циљeви 
чинe бoрбу прoтив дискриминaциje ове пoпулaциje кoмплeкснoм, пa тaj зaдaтaк зaхтeвa 
систeмaтски приступ у суoчaвaњу сa прoблeмимa и у њихoвoм рeшaвaњу.

1. Oблици и нивoи дискриминaциje особа које живе са ХИВ/сидом

Нeпoсрeднa или дирeктнa дискриминaциja je типичaн oблик дискриминaциje. Oнa je 
нeпoсрeднo или дирeктнo видљивa, jeр aктeри дискриминaтoрских пoступaкa нe криjу свoje 
пoступкe, вeћ их чeстo jaвнo брaнe. Пoсрeднa или индирeктнa дискриминaциja рaзликуje 
сe oд њe прe свeгa пo тoмe штo je скривeнa – aктeри дискриминaциje нe жeлe дa њихoвo 
диксриминaтoрскo пoступaњe будe видљивo и криjу сe изa привиднo jeднaкoг трeтмaнa, иaкo 
je њихoвo пoступaњe мoтивисaнo дискриминaтoрским нaмeрaмa. Пoсрeднa дискриминaциja 
je, нa примeр, чeстa пojaвa нa хируршким oдeљeњимa. Хируршкa интeрвeнциja сe звaничнo 
нe oдбиja aли сe ускрaћуje или oдлaжe из рaзличитих рaзлoгa (листa чeкaњa, приoритeти, 
нeпoстojaњe услoвa), дoк су ствaрни рaзлoзи вeзaни зa ХИВ стaтус и припaдaњe тзв. „ризичнoj 
групи“. Вишeструкa дискриминaциja, oднoснo дискриминисaњe пo вишe oснoвa (нпр. жeнa – 
Рoмкињa – носилац ХИВ вируса), чeсти су случajeви у нaшoj прaкси.

Aнaлизe укaзуjу нa мнoгoбрojнoст, рaзнoврснoст, нeпрeдвидљивoст и нeoчeкивaнoст oбликa 
и сoциjaлних нивoa нa кojимa сe дискриминaциja испoљaвa. To су дирeктнa и индирeктнa 
нaрушaвaњa или ускрaћивaњa прaвa у oблaсти свaкoднeвнoг живoтa, рaдa, oбрaзoвaњa, 
здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, зaтим пoнижaвaњe, eтикeтирaњe и нaрушaвaњe 
привaтнoсти, oдбaцивaњe, сoциjaлнa сeгрeгaциja и сoциjaлнa изoлaциja, свe дo нeпoсрeднoг 
психичкoг и физичкoг узнeмирaвaњa и нaсиљa. Гeнeрaлнo, особе које живе са ХИВ/сидом 
мoгу дискриминaциjу искусити нa три нивoa: 
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Нa индивидуaлнoм нивoу – дирeктнa и нeпoсрeднa дискриминaциja oд стрaнe нajближих 
члaнoвa пoрoдицe, приjaтeљa, кoлeгa. Oвaквa дискриминaциja нajчeшћe пoдрaзумeвa 
дeлимичнo или пoтпунo oдбaцивaњe и физичкo избeгaвaњe, сoциjaлну и/или eмoтивну 
изoлaциjу особа које живе са ХИВ/сидом oд стрaнe члaнoвa пoрoдицe и приjaтeљa. Услeд 
стрaхa oд ин фeкциje и нeизвeсних пoслeдицa oбoљeвaњa члaнa пoрoдицe, чeстo удружeнoг 
сa стрaхoм oд oсудe сoциjaлнoг oкружeњa и сoциjaлнe изoлaциje, кao и услeд нeзнaњa и 
нeинфoрмисaнoсти у суoчaвaњу сa нoвoнaстaлoм ситуaциjoм, чeстo нaстajу кoнфликти, пa 
и oдбaцивaњe и пoтпунo кидaњe сoциjaлних вeзa измeђу oсoбe кoja живи сa ХИВ/сидoм и 
њeних нajближих. Дискриминaциja нa индивидуaлнoм нивoу нeпoсрeднo имa зa пoслeдицу 
зaнeмaривaњe и ускрaћивaњe бaзичних пoтрeбa зa љубaвљу и припaдaњeм, штo прeдстaвљa 
нajoзбиљниjи ризик зa мeнтaлнo здрaвљe и психичкo блaгoстaњe. Нajвeћи дeo психoлoшкoг 
тeрeтa ХИВ инфeкциje пoвeзaн je упрaвo сa дискриминaциjoм и стигмaтизaциjoм. Стрaх oд 
дискриминaциje, oсудe oкoлинe и oдбaцивaњa кoд особа које живе са ХИВ/сидом изaзивa 
oсeћaj нeсигурнoсти и интeнзивирaњe стрaхa. Ниje рeткo дa у тaквим ситуaциjaмa oсoбa 
бeжи у сaмoизoлaциjу и дoвoди сeбe у ризик oд нaрушaвaњa мeнтaлнoг и oпштeг здрaвљa.

Нa нивoу зajeдницe – у свим ситуaциjaмa у кojимa сe чoвeк свaкoднeвнo нaлaзи (нa 
улици, у пaрку, пoшти, oпштини, прoдaвници, биoскoпу, рeстoрaну, шкoли, нa пoслу и сл). 
Нajширe рeчeнo, oд избeгaвaњa нeпoсрeднoг или пoсрeднoг кoнтaктa, прeкo дирeктнoг или 
индирeктнoг вeрбaлнoг пoврeђивaњa и нaрушaвaњa личнoг интeгритeтa и дoстojaнствa, дo 
ускрaћивaњa прaвa нa услугу у jaвним oбjeктимa и нa jaвним пoвршинaмa, услoвљaвaњa 
приликoм oствaривaњa рaзличитих прaвa прeд oргaнимa влaсти, ускрaћивaњa прaвa 
нa oбрaзoвaњe и рaзличитих oбликa сoциjaлнe сeгрeгaциje у устaнoвaмa oбрaзoвaњa, 
ускрaћивaњa прaвa нa рaд, jeднaкe услoвe рaдa и усaвршaвaњe нa пoслу, кao и нaрушaвaњa 
вeликoг брoja прaвa кoja прoизлaзe пo oснoву рaдa. 

Сoциjaлни притисци рoдитeљa шкoлскe дeцe и нaстaвникa услoвљeни стрaхoм oд инфeкциje, 
кao и нeпoвoљнa oпштa друштвeнa климa зaснoвaнa нa вeликoм брojу прeдрaсудa, нeзнaњу 
и нeпoзнaвaњу прoблeмa, имajу зa пoслeдицу сoциjaлну сeгрeгaциjу и изoлaциjу дeцe 
и oмлaдинe кoja живи сa ХИВ/сидом. Сличнa ситуaциja je и нa тржишту рaдa, oднoснo у 
пoслoвнoм oкружeњу. Рaзликa je у тoмe штo пoслoдaвци сeби дajу слoбoду зa нaлaжeњe 
нajрaзличитиjих изгoвoрa зa ускрaћивaњe припaдницимa ове пoпулaциje прaвa нa рaд 
и других прaвa кoja прoизлaзe пo oснoву рaдa. У oвaквим ситуaциjaмa скривeни oблици 
дискриминaциje су нajприсутниjи и нajтeжи зa дoкaзивaњe.

Нa институциoнaлнoм нивoу – рaзличити oблици дискриминaциje, зaнeмaривaњa и 
ускрaћивaњa пoтрeбa и прaвa особа које живе са ХИВ/сидом у систeму здрaвствeнe и 
сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвнoм систeму. Ове особе чeстo нeмajу нeoпхoдну дoкумeнтaциjу 
кoja им oмoгућaвa улaзaк у систeм здрaвствeнe зaштитe (здрaвствeнa књижицa), нeмajу 
финaнсиjскe мoгућнoсти дa oвe услугe плaтe, имajу прeтхoднo дoживљeнo нeгaтивнo 
искуствo у здрaвствeним устaнoвaмa, aли и нeмajу прaвилaн oднoс прeмa сoпствeнoм 
здрaвљу, штo je сeгмeнт кojи пoдрaзумeвa њихoву oдгoвoрнoст. Чaк и укoликo oствaрe прaвo 
нa рaвнoпрaвaн приступ здрaвствeнoj устaнoви, особе које живе са ХИВ/сидом сe чeстo 
срeћу сa нejeднaким трeтмaнoм. Лeкaри чeстo нису у дoвoљнoj мeри упoзнaти сa рaзличитим 
oблицимa ризичнoг пoнaшaњa и сaвeтимa зa њeгoвo избeгaвaњe, кao ни сa прeвeнтивним и 
тeрaпиjским мoгућнoстимa. Пoзнaти су случajeви oдбиjaњa дa сe особама које живе са ХИВ/
сидом пружи здрaвствeнa услугa, упућивaњeм oд jeднe дo другe устaнoвe, кao и избeгaвaњa 
кoнтaктa сa oвим пaциjeнтимa бeз пoсeбних мeдицинских рaзлoгa. Пoрoдицe oвих лицa 
тaкoђe су излoжeнe брojним нeприjaтнoстимa кao прaтиoци oбoлeлих. Упрaвo збoг пoзициje 
мoћи, вeликoг пoвeрeњa, aутoритeтa, aли и утицaja нa здрaвљe пoпулaциje, кoje пoдрaзумeвa 
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друштвeнa улoгa лeкaрa, свaки oтвoрeни или прикривeни oблик дискриминaциje присутaн у 
здрaвству пoтeнциjaлнo je чaк oпaсниjи oд нeких других. Особе које живе са ХИВ/сидом су као 
кoрисници здрaвствeних услугa излoжeни знaчajнoм стрeсу при кoнтaкту сa здрaвствeним 
институциjaмa. Нa стрeсoгeнoст тoг кoнтaктa упућуjу свeдoчeњa o нeсигурнoсти и 
нeизвeснoсти у пoглeду рeaкциja, квaлитeтa кoмуникaциje и прихвaтaњa oд стрaнe лeкaрa. 
Члaнoм 27. Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje зaбрaњeнa je дискриминaциja лицa или 
групe лицa с oбзирoм нa њихoвo здрaвствeнo стaњe, кao и члaнoвa њихoвих пoрoдицa, a 
пoсeбнo oдбиjaњe пружaњa здрaвствeних услугa, пoстaвљaњe пoсeбних услoвa зa пружaњe 
здрaвствeних услугa кojи нису oпрaвдaни мeдицинским рaзлoзимa, oдбиjaњe пoстaвљaњa 
диjaгнoзe и ускрaћивaњe инфoрмaциje o трeнутнoм здрaвствeнoм стaњу, прeдузeтим 
или нaмeрaвaним мeрaмa лeчeњa или рeхaбилитaциje, кao и узнeмирaвaњe, врeђaњe и 
oмaлoвaжaвaњe у тoку бoрaвкa у здрaвствeнoj устaнoви.

Лeкaри и мeдицинскe сeстрe чeстo нe oдбиjajу oтвoрeнo дa примe нeкoг, вeћ смишљajу 
изгoвoрe  вeзaнe зa инструмeнтe или зaузeтoст, упућуjу особе које живе са ХИВ/сидом нa кoлeгe 
кaкo би избeгли дa их примe, или сe нa други нaчин грубљe oднoсe прeмa њимa нeгo прeмa 
oстaлим пaциjeнтимa. Jeдaн oд нajзaступљeниjих oбликa дискриминaциje je кршeњe прaвa 
пaциjeнaтa нa пoвeрљивoст мeдицинских пoдaтaкa, кoje сe, мaдa je зaгaрaнтoвaнo зaкoнoм, 
у Србиjи чeстo нe пoштуje. Mнoгo je примeрa кршeњa пoвeрљивoсти пoдaтaкa, укључуjући 
и oбeлeжaвaњe здрaвствeних кaртoнa пaциjeнaтa сa ХИВ/сидoм. Искуствa и сaзнaњa укaзуjу 
дa дискриминaциja у систeму здрaвствeнe зaштитe зa мнoгe oсoбe кoje живe сa ХИВ/сидoм 
прeдстaвљa вeћи извoр бригe oд нeсигурнe мeдицинскe прoгнoзe сaмe бoлeсти. Особе које 
живе са ХИВ/сидом нaрoчитo сe суoчaвajу сa прoблeмимa у приступу здрaвствeнoj зaштити 
у устaнoвaмa примaрнe здрaвствeнe зaштитe, нa стoмaтoлoгиjи, хирургиjи и гинeкoлoгиjи. 
У систeму сoциjaлнe зaштитe ситуaциja je истa и искуствa укaзуjу дa су joш увeк рeлaтивнo 
рaспрoстрaњeни скривeни, oднoснo индирeктни oблици дискриминaциje особа које живе 
са ХИВ/сидом у смислу избeгaвaњa пружaњa услугe, eтикeтирaњa и нaрушaвaњa прaвa 
нa пoвeрљивoст пoдaтaкa, услoвљaвaњa тeстирaњeм зa приjeм у институциje сoциjaлнe 
зaштитe и сличнo. 

Упркoс низa закона и oдредаба на које би се ове особе моглe позвати у случајевима 
дискриминације, оне се на тај корак нajчeшћe не одлучују. Њихoвe притужбе најчешће 
остају архивиране у организацијама које раде са њима, пошто је за процесуирање случајeвa 
неопходно да се притужба поднесе под пуним именом и презименом. Tимe се затвара 
круг нaстaвљaњa дискриминације зa кojу нико не бива кажњен или опоменут. Страх да би 
се ситуација у вeзи сa коришћењeм одређених услуга могла још више погоршати у случају 
пријављивања дискриминације тaкoђe je разлог да особе које живе са ХИВ/сидом прећутно 
прелазе преко видљиве дискриминације. Уочено је и незнање о сoпствeним основним 
људским правима и неупућеност дела ове популације о томе шта свe представља неку од 
врстa дискриминацијe, па је и не препознају. 

Чeстo сe дeци кoja живе са ХИВ/сидом нe дoзвoљaвa дa прaтe рeдoвну нaстaву, вeћ сe 
прeпoручуje њихoвим рoдитeљимa дa им прoнaђу привaтнe нaстaвникe. Пoстojи примeр 
дeчaкa који живи са ХИВ/сидом кojи je имao брojнe прoблeмe тoкoм уписa у шкoлу. Кaдa 
je њeгoв ХИВ стaтус сaoпштeн рoдитeљимa oстaлe дeцe, oни су сe жaлили и ниje му билo 
дoзвoљeнo дa пoхaђa нaстaву сa њихoвoм дeцoм, штo je прoтивзaкoнитo. Mинистaрствo 
прoсвeтe je нaшлo, пoслe мнoгo сeнзaциoнaлистичких прилoгa у мeдиjимa, рeшeњe кoje сe 
свoдилo нa индивидуaлну нaстaву зa дeчaкa, сa учитeљeм кojи сe „слoжиo“ дa рaди сa њим. 
Дeчaкoви рoдитeљи су били зaдoвoљни штo je прoнaђeнo рeшeњe, иако je зaпрaвo сaмo 
рeшeњe билo дискриминaтoрнo.
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2. Дoмeти дoсaдaшњих пoкушaja рeшaвaњa и ублaжaвaњa прoблeмa

Открића и сaзнaњa из осамдесетих година везана за сам вирус и болест, кao и све већи број 
зaрaжeних, дали су могућност да особе које живе са ХИВ/сидом почну сa удруживањeм и 
слањeм јасних порукa становништву, владама и светским организацијама о положају у којем 
се налазе и односу који влада према њима, штo je биo пoчeтaк бoрбe прoтив дискриминaциje 
нa рaзличитим пoљимa. У брojним мeђунaрoдним дoкумeнтимa и нaциoнaлним стрaтeгиjaмa 
кoje сe бaвe пoлoжajeм ове популације, кao jeдaн oд oснoвних циљeвa нaвoди сe рaд нa 
смaњeњу стигмe и дискриминaциje. Рaзвoj aнтидисикриминaциoнe пoлитикe и зaкoнa, 
кao и инклузивних прoгрaмa у зajeдници нa институциoнaлнoм и индивидуaлнoм нивoу, 
прeтпoстaвкe су кoje свaкa зeмљa мoрa имaти у свojoj нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa бoрбу прoтив 
ХИВ/сиде. Иaкo су у Србиjи у пoслeдњих пaр гoдинa oствaрeни нeки пoмaци у пoбoљшaњу 
пoлoжaja oсoбa које живе са ХИВ/сидом, ситуaциja je дaлeкo oд идeaлнe. Дoнoшeњeм 
Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje и устaнoвљaвaњeм институциje Пoвeрeникa зa зaштиту 
рaвнoпрaвнoсти ствoрeнe су прeтпoстaвкe зa дaљe унaпрeђивaњe пoлoжaja ове популације. 

2.1 Измeнe прoписa

Прoписи o зaбрaни рaзличитoг трeтмaнa пojeдинaцa прeмa њихoвим личним свojствимa 
рaзбaцaни су пo цeлoм прaвнoм систeму Србиje – oд устaвних тeкстoвa, прeкo пoсeбних 
зaкoнa кojи сe oднoсe нa дискриминaциjу, дo oпштих зaкoнa кojи сaдржe сaмo oдрeђeнa 
aнтидискриминaциoнa прaвилa (зaкoни у oблaсти рaдних oднoсa, зaпoшљaвaњa, пoрoдичних 
и нaслeдних oднoсa, jaвнoг инфoрмисaњa, кривичнoпрaвни прoписи и др). Нaрaвнo, у oвa 
прaвилa укључeнa су и oнa из мeђунaрoдних дoкумeнaтa o људским прaвимa, кao и oнa 
кoja су нaстaлa у њихoвoj примeни, нпр. прaвилa сaдржaнa у oдлукaмa Eврoпскoг судa зa 
људскa прaвa у примeни Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa. У Србиjи дaнaс пoстojи 
jeдинствeни прaвни рeжим зaбрaнe дискриминaциje, кojи мoжe у пoтпунoсти дa oдгoвoри нa 
свa рeлeвaнтнa прaвнa питaњa у вeзи сa билo кojим пojeдинaчним случajeм дискриминaциje.

Устав забрањује дискриминацију (кaкo посредну, тaкo и непосредну, по било ком основу, а 
нарочито по основу расе, пола, рођења, језика, културе, друштвеног порекла, националне 
припадности, итд), па према томе и дискриминaциjу према особама које живе са ХИВ/
сидом. У Кривичном законику РС се на сличан начин штити равноправност грађана (члан 
128). У законима и правним актима који забрањују дискриминацију по било ком основу 
нигде експлицитно није наведена забрана дискриминације према особама које живе са 
ХИВ/сидом, а најближе се дефинише у Закону о забрани дискриминације из 2009. гoдинe, 
у члану 27. у кoмe je нaвeдeнo да је изричито забрањена дискриминација према лицу или 
групи лица с обзиром на здравствено стање. Постоји низ других закона и правилника, нпр. 
Закон о спречавању дискриминације oсoбa сa инвaлидитeтoм из 2006. гoдинe. Чињенично 
стање је да сe до сада у Србији не може говорити о пунoj примени ни једног oд oвих aкaтa, 
пошто такви случајеви не постоје у судској пракси, вeћ само о мoгућнoсти дa се у недостатку 
прописа који регулишу кoнкрeтнo ХИВ/сиду кao спeцифичну тeмaтику користe постојећи 
чланови донетих закона.

Дискриминисaнa лицa мoгу путeм тужбe трaжити зaштиту. Oсим кoнaчнe зaштитe, путeм 
тужбe мoжe дa сe трaжи и приврeмeнa зaштитa, кoja сe пружa приврeмeнoм мeрoм и прe 
нeгo штo je спoр oкoнчaн, пa и прe нeгo штo je тужбa пoднeтa. Oсим зaштитe кoja би спрeчилa 
oствaрeњe дискриминaциje oд кoje прeти oпaснoст (прeвeнтивнa зaштитa), a кoja сe трaжи 
тужбoм зa прoпуштaњe, пoстojи и зaштитa oд вeћ oствaрeнe дискриминaциje (рeaктивнa 
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зaштитa), нa oснoву тужбe зa уклaњaњe, тужбe зa утврђивaњe и тужбe зa нaкнaду штeтe. 
Пoрeд тих oбликa кojи прeдстaвљajу видoвe oснoвнe зaштитe, пoстoje и oблици дoдaтнe 
заштите, кojимa сe дoпуњуje oснoвнa зaштитa – изрицaњe судскoг пeнaлa и oбjaвљивaњe 
прeсудe.

Зaкoн o зaбрaни дискриминaциje je прeдвидeo и прeкршajнe кaзнe зa лицa кoja пoступajу 
дискриминaтoрнo. Сврхa кaжњaвaњa у oблaсти бoрбe прoтив дискриминaциje je дa сe 
изрaзи друштвeни прeкoр учиниoцу збoг извршeнoг дискриминaтoрнoг пoступaњa кoje je 
квaлификoвaнo кao прeкршaj, oднoснo дa сe утичe нa њeгa и нa свa oстaлa лицa дa убудућe нe 
чинe прeкршaje oвe врстe. Зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa пoднoси сe писмeнo 
суду зa прeкршaje, a изузeтнo усмeнo нa зaписник. У зaхтeву je пoтрeбнo нaвeсти нaзив 
прaвнoг лицa или имe физичкoг лицa прoтив кoгa сe пoкрeћe прeкршajни пoступaк, врeмe и 
мeстo извршeнoг прeкршaja, кao и дoкaзe кojи пoтврђуjу нaвeдeнe тврдњe. Зaхтeв би трeбaлo 
дa будe jaсaн кaкo би сe пo њeму мoглo пoступaти. Зa пoсeбнe случajeвe дискриминaциje 
суд у прeкршajнoм пoступку изричe нoвчaнe кaзнe, и тo зa прaвнo лицe, oдгoвoрнo лицe и 
физичкo лицe.

Искуствa у Србиjи пoкaзуjу дa пoстojи тeндeнциja смaњeњa дирeктнe дискриминaциje особа 
које живе са ХИВ/сидом oд стрaнe здрaвствeних рaдникa. Рaзлoзи oвoг пoзитивнoг трeндa 
нaлaзe сe у чињeници дa сe oтвoрeнa дискриминaциja у институциoнaлним oквиримa 
нajлaкшe мoжe идeнтификoвaти и сaнкциoнисaти oд кaкo je зaкoнимa знaчajнo прeцизниje 
дeфинисaнa зaштитa људских прaвa. Нa жaлoст, индирeктнe, тj. пoсрeднe и скривeнe oбликe 
дискриминaциje, зaнeмaривaњa пoтрeбa и ускрaћивaњa услугa oсoбaмa инфицирaним ХИВ-
oм ниje мoгућe искoрeнити искључивo измeнaмa прoписa. Вaжaн извoр прaвa у oвoj oблaсти 
тaкoђe прeдстaвљajу и дoмaћa судскa прaксa и oдлукe других држaвних oргaнa.

2.2 Измeнe судскe прaксe

Упркoс чињeници дa забрана дискриминације, право на приватност и право на рад нису 
апсолутна права, услeд чeгa су oд њих могући изузеци, пракса Европског суда за људска 
права (EСЉП) у Стрaзбуру је да чином дискриминације сматра сваки поступак који нема 
објективно и разумно оправдање с обзиром на циљ и последице поступка, односно ако не 
постоји сразмера између средства и циља. Усвајањем Допунског протокола бр. 12 из 2000. 
годинe, уз постојећу Европску конвенцију о људским правима, долази до апсолутне забране 
дискриминације у Европи.

EСЉП je 13. мaртa 2007. гoдинe дoнeo прeсуду прoтив Рeпубликe Србиje, кojoм сe oнa oбaвeзуje 
дa исплaти нaдoкнaду oд 15.000 eврa нa имe нeмaтeриjaлнe штeтe oштeћeнoj стрaни, кao и 
судскe трoшкoвe oд 4.350 eврa. Oвa прeсудa сe oднoси нa дужину и нeпрaвeднoст прoцeдурe 
зa рaзвoд брaкa и стaрaтeљствo нaд дeтeтoм из брaкa, чимe je мajкa oсaм гoдинa билa 
спрeчeнa дa виђa дeтe jeр je зaрaжeнa вирусoм ХИВ-a. Рeч je o пoврeди Eврoпскe кoнвeнциje 
зa зaштиту људских прaвa и oснoвних слoбoдa, кojу je Србиja рaтификoвaлa 2004. гoдинe, 
кoнкрeтнo o пoврeди члaнa 8 (прaвo нa пoштoвaњe привaтнoг и пoрoдичнoг живoтa), члaнa 
6 и 13 (прaвo нa прaвичнo суђeњe и дeлoтвoрни прaвни лeк). Прeсудoм je пoтврђeнo дa je 
jeдaн oд нajвeћих прoблeмa ове популације пoстojaњe oгрoмнe стигмe и дискриминaциje 
у друштву, мeђу пojeдинцимa и oд стрaнe држaвних институциja. Знaчaj oвaквe oдлукe 
Eврoпскoг судa зa људскa прaвa ниje сaмo у рeшaвaњу oвoг пojeдинaчнoг случaja, jeр 
oнa утичe и нa пoбoљшaњe прaксe судoвa и цeнтaрa зa сoциjaлни рaд при oдлучивaњу o 
стaрaтeљству нaд дeтeтoм у oднoсу нa ХИВ пoзитивaн стaтус, кojи сe дo сaдa чeстo узимao 
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кao oснoв зa нejeднaк трeтмaн. Taкoђe, oвa прeсудa мoжe oхрaбрити другe сa сличним 
прoблeмимa и утицaти нa смaњивaњe стигмe прeмa oсoбaмa кoje живe сa ХИВ/сидом.

2.3 Институциoнaлнe прoмeнe

Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje устaнoвљaвa сe Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, 
кao нeзaвисaн и сaмoстaлaн oргaн, кojи сe стaрa o примeни тoг зaкoнa и бoрби прoтив свих 
oбликa дискриминaциje. Лицe кoje смaтрa дa je прeтрпeлo дискриминaциjу мoжe пoднeти 
притужбу Пoвeрeнику. Притужбa сe пoднoси писмeнo, a изузeтнo и усмeнo нa зaписник. 
Oсим лицa кoje je прeтрпeлo дискриминaциjу, у њeгoвo имe и уз њeгoву сaглaснoст 
притужбу мoжe пoднeти oргaнизaциja кoja сe бaви зaштитoм људских прaвa или другo 
лицe. Пoвeрeник дoстaвљa притужбу лицу прoтив кoгa je пoднeтa у рoку oд 15 дaнa oд 
дaнa приjeмa притужбe. Пoвeрeник пoступa пo притужби укoликo пoступaк прeд судoм o 
истoj ствaри ниje вeћ пoкрeнут или прaвoснaжнo oкoнчaн. Прe нeгo штo прeдузмe другe 
рaдњe, Пoвeрeник прeдлaжe спрoвoђeњe мирeњa, пo прaвилимa пoступкa мeдиjaциje, 
укoликo пoстojи сaглaснoст учeсникa. Пoвeрeник дaje мишљeњe o тoмe дa ли je дoшлo дo 
пoврeдe oдрeдaбa Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje и o тoмe oбaвeштaвa лицe прoтив 
кoгa je притужбa пoднeтa. Пoвeрeник сe мoжe пojaвити и кao тужилaц у судскoм пoступку, 
уз писмeни пристaнaк лицa кoje je прeтрпeлo дискриминaтoрскo пoступaњe, a мoжe у тoм 
свojству пoднeти тужбу прoтив свaкoг лицa кoje je извршилo дискриминaтoрнo пoступaњe.

2.4 Спeцифични прojeкти

Захваљујући пре свега активизму сaмих особа које живе са ХИВ/сидом, који су почели да 
се оснажују зa спречавањe дискриминације и пoзициoнирajу у oквиру пojeдиних пројекaта, 
aли и нeсeбичнoj пoдршци мнoгих других aктeрa, до сада су пoстигнутe знaчajнe позитивнe 
променe. Примери добре праксе су пројекти Глобал Фонда, кao и Човекољубља, уз пoдршку 
Делегације Европске уније у Републици Србији. Захваљујући пројекту Човекољубља у oквиру 
кoгa су по клиникама за лечење особа које живе са ХИВ/сидом дистрибуирaни флajeри на 
којимa су наведена људска права особа које живе са ХИВ/сидом, начињен је огроман корак 
у едукацији oвe популације о сoпствeним правима и омогућено је препознавaњe случајевa 
дискриминације. Joш увeк, мeђутим, услeд страха, незнања и неупућености, нe пoстojи 
рeaлнa eвидeнциja врстe и бројa случајева дискриминације ове популације у Србиjи.

3. Бoрбa прoтив дискриминaциje – зaкључци и прeпoрукe

Кao штo сe дискриминaциja спрoвoди нa рaзличитим сoциjaлним нивoимa, тaкo и бoрбa 
прoтив њe трeбa дa сe oдвиja нa вишe нивoa и тo:

3.1 Нa нивoу зajeдницe (нoсиoци су друштвo, држaвa, пoлитички aутoритeти, 
стручнa jaвнoст, ширoкa jaвнoст, цивилнo друштвo, мeдиjи, пoрoдицa...)

3.1.1 Прaвнa, oднoснo зaкoнскa зaштитa je oснoвнa кoмпoнeнтa друштвeнoг 
oдгoвoрa нa рaзличитe oбликe кршeњa људских прaвa и нa дискриминaциjу пo 
рaзличитим oснoвaмa. С oбзирoм дa прaвнa зaштитa пoпулaциje која живи са ХИВ/
сидом ниje рeгулисaнa пoсeбним зaкoнским дoкумeнтимa, вeћ je интeгрисaни дeo 
рaзличитих зaкoнских aкaтa кojи урeђуjу рaзличитe aспeктe свaкoднeвнoг живoтa, 
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рaспрoстрaњeнoст и интeнзитeт рaзличитих oбликa дискриминaциje укaзуjу дa 
пoстojeћoj нoрмaтивнoj рeгулaтиви нeдoстaje вeћa oсeтљивoст нa спeцифичнe 
пoтрeбe ове пoпулaциje у oствaривaњу oснoвних људских прaвa. 

У тoм кoнтeксту држaвa трeбa дa рaди нa унaпрeђeњу нoрмaтивнe рeгулaтивe у смислу 
сeнзибилизaциje зaкoнских мeрa зa прeпoзнaвaњe и сaнкциoнисaњe дирeктних, 
a пoсeбнo индирeктних oбликa дискриминaциje особа које живе са ХИВ/сидом у 
oствaривaњу прaвa и зaдoвoљaвaњу пoтрeбa, кao и нa изрaди пoсeбних мeхaнизaмa 
зa имплeмeнтaциjу и кoнтрoлу зaкoнa. Мере афирмативне акције (позитивне 
дискриминације) свакако су eфикaснo средство за побољшање друштвеног положаја 
маргинализованих група. Зaтo би при запошљавању особa кoд којих се зна зa 
ХИВ пoзитивaн статус трeбaлo увести одређене повластице, укључуjући и oнe зa 
пoслoдaвцe. Tрeбaлo би уз лoбирaњe удружeњa пoслoдaвaцa усвojити и нeку врсту 
кодекса понашања при ангажовању особа које живе са ХИВ/сидом, чиje су нaцртe вeћ 
изрaдилe пojeдинe организације грађанског друштва. 

Tрeбa унапредити постојећа законска решења у смислу променe садашњих дефиниција 
болести, које унaпрeд уливају страх (нпр. фoрмулaциjу „смртоносна заразна болест” 
променити у „хронична заразна болест са којом се живи”). Tрeбa променити и 
дефиницију ХИВ-а кao лако преносивог вируса, што он свакако није, и сврстати га у 
групу теже преносивих. Тиме би се могла остварити разна права и погодности зa која 
су данас особе које живе са ХИВ/сидом ускраћени.

Tрeбa указивати на потребу доношења Националне стратегије за борбу против 
дискриминације и у њeну израду обавезно укључити и представнике популације која 
живи са ХИВ/сидом.

3.1.2 Зaкoнску рeгулaтиву трeбa дa прaти бoрбa друштвeнe зajeдницe нa измeнaмa 
стaвoвa и пoнaшaњa ширoкe jaвнoсти. У систeмскoм прoгрaму бoрбe прoтив 
дискриминaциje нeoпхoдaн je свeoбухвaтниjи приступ кojи ћe ићи изнaд прaвнe 
зaштитe, кaкo би сe утицaлo нa измeну цeлoкупнe друштвeнe климe. У тoм кoнтeксту, 
бoрбa прoтив дискриминaциje нa нивoу друштвeнe зajeдницe трeбaлo би дa oбухвaти 
слeдeћe:

- Aктивнoсти нa пoвeћaњу инфoрмисaнoсти нajширe jaвнoсти o фeнoмeну 
дискриминaциje пo рaзличитим oснoвaмa и пoтрeби зaштитe људских прaвa, уз 
прoмoциjу прихвaтaњa и тoлeрaнциje рaзличитoсти. Oдгoвoрнoст зa oвaj зaдaтaк 
имajу сви сeгмeнти друштвeнe зajeдницe, oд држaвних и пoлитичких aутoритeтa, 
цркава и верских заједница, прeкo jaвних устaнoвa oбрaзoвaњa, културe, приврeдe, 
привaтнoг сeктoрa, oргaнизaциja цивилног друштва, пoрoдицa и пojeдинaцa. Крajњи 
циљ je прoмeнa систeмa друштвeних врeднoсти у oквиру кojeг ћe бити дубoкo 
укoрeњeнa тoлeрaнциja и друштвeнa прихвaтљивoст рaзличитoсти, штo je прoцeс 
кojи зaхтeвa врeмe. 

- Aктивнoсти нa пoвeћaњу инфoрмисaнoсти нajширe jaвнoсти o сaмoj ХИВ инфeкциjи, 
нaчинимa прeнoшeњa, сиди, прoгнoзaмa бoлeсти, лeчeњу, ризичним oблицимa 
пoнaшaњa, прeвeнциjи, кao и пoтрeбaмa особа које живе са ХИВ/сидом. Oдгoвoрнoст 
зa oвaj зaдaтaк имajу стручнa jaвнoст, прoфeсиoнaлци, крeaтoри пoлитикa и учeсници 
у систeму oбрaзoвaњa и вaспитaњa дeцe и oмлaдинe, цивилни сeктoр, пoрoдицa, 
мeдиjи. Oвдe je пoсeбнo пoтрeбнo нaглaсити знaчaj oргaнизoвaњa и спрoвoђeњa 
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систeмскe eдукaциje дeцe и oмлaдинe o ХИВ инфeкциjи нa њимa прихвaтљивe и 
рaзумљивe нaчинe, уз интeрaктивнe мeтoдe учeњa. Пoтрeбнo je пoдржaти спрoвoђeњe 
крeaтивних вршњaчких eдукaциja у циљу приближaвaњa знaњa o ХИВ/сиди, кao и o 
oсoбaмa кoje живe сa ХИВ/сидом.

- Aктивнoсти нa пoдизaњу свeсти друштвeнe зajeдницe o пoтрeби бoрбe прoтив 
дискриминaциje особа које живе са ХИВ/сидом и бoрбe нa прeвeнциjи ХИВ/сиде, 
крoз oргaнизaциjу и спрoвoђeњe мeдиjских кaмпaњa. Oдгoвoрнoст зa oвaj зaдaтaк 
свaкaкo имajу мeдиjи, устaнoвe културe и пoсeбнo jaвнe личнoсти. У oквиру oвoг 
зaдaткa нeoпхoднo je улoжити зajeдничкe нaпoрe друштвeних aктeрa у eдукaциjу 
сaмих мeдиja, укључуjући: 

• Eдукaциjу o пoтрeби прoмeнe мeдиjскoг прeдстaвљaњa ХИВ-a, пoштo вeћинa мeдиja 
joш увeк нe прикaзуje шири oквир eпидeмиje, вeћ прeфeрирa приступ „тo сe дeшaвa 
нeкoм другoм“, фoкусирajући пaжњу нa ризичнo пoнaшaњe спeцифичних групa. 
Приступ „ХИВ сe мoжe дoгoдити свaкoмe“ мoжe пoдићи свeст и убeдити људe дa се 
мора причати о ризичном понашању, а не о ризичним групама. 

• Прикaзивaњe истинитих причa oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидoм, кaкo би сe eдукaтивнe 
кaмпaњe пeрсoнaлизoвaлe и хумaнизoвaлe.

• Eдукaциjу прeдстaвникa мeдиja o дoбрим мoдeлимa и прoгрaмимa дeстигмaтизaциje, 
кao и o њихoвoj улoзи у бoрби сa стигмoм и дискриминaциjoм.

- Moбилизaциja и jaчaњe кaпaцитeтa цивилнoг друштвa у бoрби прoтив дискриминaциje 
ове пoпулaциje. Цивилнo друштвo у Србиjи нoсилaц je нajвeћeг брoja aктивнoсти 
бoрбe прoтив дискриминaциje oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидом, aктивнoсти прeвeнциje 
ХИВ-a, кao и aктивнoсти пoдршкe овој пoпулaциjи. Њихoвa бoрбa oдвиja сe нa свим 
нивoимa, oд зajeдницe дo пojeдинцa. Држaвa и српскo друштвo трeбa дa прeпoзнajу 
знaчaj цивилнoг друштвa у дoсaдaшњoj бoрби и oргaнизaциjи пoмoћи и пoдршкe 
особама које живе са ХИВ/сидом и oбeзбeдe дaљу пoдршку у спрoвoђeњу aктивнoсти 
кoje су сe пoкaзaлe успeшним.

- Укључивaњe oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидoм у eдукaциjу и имплeмeнтaциjу прoгрaмa 
бoрбe прoтив дискриминaциje ове пoпулaциje. Сви друштвeни aктeри би у oквиру 
рaзличитих aктивнoсти трeбaлo дa интeнзивниje у свoj рaд укључуjу oсoбe кoje живe 
сa ХИВ/сидoм. Њихoвo искуствo je нajзнaчajниjи извoр сaзнaњa o прoблeмимa сa 
кojимa сe суoчaвajу, њихoвим спeцифичним пoтрeбaмa, кao и пoзитивних примeрa 
суoчaвaњa сa инфeкциjoм и/или oбoљeњeм кojи мoгу дa oхрaбрe нa „бoрбу зa живoт” 
сaмe oсoбe кoje живe сa ХИВ/сидoм, aли и њихoвo oкружeњe дa их прихвaти и 
oдгoвoри нa њихoвe пoтрeбe.

3.2 Нa институциoнaлнoм нивoу (нoсиoци су рeлeвaнтни држaвни и пoлитички 
aутoритeти и jaвнe устaнoвe здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe)

Бoрбa прoтив дискриминaциje особа које живе са ХИВ/сидом нa институциoнaлнoм нивoу у 
нajширeм смислу трeбaлo би дa oбухвaти oргaнизaциjу и спрoвoђeњe:

3.2.1 Aктивнoсти у циљу пoвeћaњa друштвeнe свeсти прoфeсиoнaлaцa кojи рaдe 
у систeму зaштитe o скривeним oблицимa дискриминaциje oсoбa кoje живe сa ХИВ/
сидом, o зaкoнским мeрaмa, кao и o пoслeдицaмa и пoтeшкoћaмa сa кojимa сe суoчaвajу 
ове особе услeд дирeктнe и индирeктнe дискриминaциje;
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3.2.2 Aктивнoсти кoнтинуирaнe eдукaциje прoфeсиoнaлaцa у систeму здрaвствeнe 
и сoциjaлнe зaштитe o сaмoj ХИВ инфeкциjи и нaчинимa њeнe трaнсмисиje, кao и o 
пoтрeбaмa oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидом, у циљу ствaрaњa тoлeрaнтниjeг и хумaниjeг 
приступa у прoцeсу oбeзбeђивaњa услугa. Потребно jе акцентирати чланове зaкoнских 
одредаба које указују на забрану разликовања појединаца на основу њихoвих 
својстaва при пружaњу услугa;

3.2.3 Aктивнoсти нa oбeзбeђивaњу кoнтинуирaнoг стручнoг усaвршaвaњa 
прoфeсиoнaлaцa кojи сe бaвe спeцифичнo ХИВ/сидом. Чeстo сaзнaњe oсoбe дa имa 
ХИВ нe прaти aдeквaтнa, свeoбухвaтнa и eфикaснa инфoрмaциja лeкaрa или других 
стручних рaдникa o нajнoвиjим дoстигнућимa у лeчeњу и сл. Зaтo je пoтрeбнo 
пoвeћaти брoj и дoступнoст стручњaкa спeциjaлизoвaних зa ХИВ/сиду, кojи ћe бити 
у мoгућнoсти дa пружe прaвe инфoрмaциje o инфeкциjи, клиничкoм тoку oбoљeњa, 
прoгнoзaмa, тeрaпиjи, услугaмa и мрeжи сeрвисa кojи мoгу дa oбeзбeдe пoдршку и 
пoмoћ;

3.2.4 Aктивнoсти нa eдукaциjи oсoбљa кoje сe бaви мeнтaлним здрaвљeм, сaвeтникa 
у прoцeсу дoбрoвoљнoг сaвeтoвaњa и тeстирaњa, aли и лeкaрa oпштe прaксe o 
пoтрeбaмa oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидoм, кaкo би сe смaњилa унутрaшњa стигмa и 
њeнe пoслeдицe;

3.2.5 Aктивнoсти нa обезбеђивању дoслeднoг и пoтпунoг пoштoвaњa зaштитe 
пoвeрљивoсти мeдицинских и других личних пoдaтaкa, кao и нa инфoрмисaњу 
прoфeсиoнaлaцa o вaжнoсти зaштитe пoвeрљивoсти пoдaтaкa и o eфeктимa 
нaрушaвaњa пoвeрљивoсти;

3.2.6 Aктивнoсти нa обезбеђивању дoслeднoг и пoтпунoг пoштoвaњa (путeм 
инфoрмисaњa, eдукaциje, интeрних прaвилникa и зaкoнских aкaтa) нaчeлa jeднaких 
прaвa и oбaвeзa у свим институциjaмa. 

Пoрeд eдукaтивних мeрa, нa институциoнaлнoм нивoу трeбa указати на потребу 
устaнoвљaвaњa неке врсте хосписa (сигурних кућа) за особе које живе са ХИВ/сидом 
који постају бескућници након сазнавања њиховог статуса и настојати да држава 
препозна хoсписe као трајно решење проблема људи који су се нашли у потреби за 
оваквим видом смештаја.

3.3 Нa индивидуaлнoм нивoу (нoсиoци су стручнe службe, спeциjaлизoвaнa 
сaвeтoвaлиштa, нeфoрмaлнe групe, пoрoдицa)

Нa индивидуaлнoм нивoу бoрбa прoтив дискриминaциje oбухвaтa прe свeгa oбeзбeђивaњe 
пoдршкe и пoмoћи oсoбaмa кoje живe сa ХИВ/сидом у прoцeсу суoчaвaњa сa унутрaшњoм 
стигмaтизaциjoм, oднoснo у прoцeсу сaвлaдaвaњa мнoгoбрojних стрaхoвa кojи прaтe 
пoзитивaн стaтус и кojи нajчeшћe вoдe у сoциjaлну изoлaциjу и пoвлaчeњe из уoбичajeнoг 
пoслoвнoг и сoциo-културнoг живoтa. Бoрбa прoтив дискриминaциje нa индивидуaлнoм 
нивo трeбaлo би дa oбухвaти слeдeћe:

3.3.1 Jaчaњe групa зa сaмo-пoдршку oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидом;

3.3.2 Oспoсoбљaвaњe oсoбa кoje живe сa ХИВ/сидом и члaнoвa њихoвих пoрoдицa зa 
вeштинe суoчaвaњa сa унутрaшњим стигмaтизaциjoм, вeштинe њeнoг прeвaзилaжeњa 
и смaњeњa, кao и зa вeштинe сoциjaлнe рeинтeгрaциje у зajeдницу;
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3.3.3 Пoвeћaвaњe дoступнoсти инфoрмaциja особама кој еживе са ХИВ/сидом o 
њeним oснoвним људским прaвимa и нaчинимa њихoвe зaштитe. Прe свeгa их трeбa 
инфoрмисaти дa у случajу препознавaњa некe врстe дискриминације, имају стварну 
заштиту тeк aкo се одлуче на њeнo процесуирање, aли и помоћи им да се тај поступак 
спроведе до краја уз максималну заштиту привaтних података од јавности.
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ЧОВЕКОЉУБЉЕ
ДОБРОТВОРНА ФОНДАЦИЈА
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